Styrelsemöte Grön kultur Högsbo 200903

Närvarande: Randine Pettersson, Ann Hedbäcker, Eva-Britt Törnqvist, Britta Grönqvist, Lisa
Westberg, Elisabet Ohlsson.
§1

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2

Till sekreterare utses Elisabet.

§3

Till justerare utses Britta.

§4

Dagordningen godkänns.

§5

Föregående protokoll gås igenom. Medlem med misskött odlingslott kommer att
kontaktas av Randine för bättring.

§6

Kassörens rapport
Det finns ca 13 000: - på kontot. Det innebär att det finns utrymme för inköp av
material eller växter vid behov.
GkH har fått 2 inbetalningar från Carl Johans församling på 2392: -. Möjligen
kan det vara en dubbelbetalning för stulen trimmer. Kassören kontaktar kyrkans
ekonom. Föreningen har också fått en utbetalning på 1255: - från kollekt i
kyrkan. Styrelsen beslutar att återbetala summan för att stödja Högsbo diakoni
vigt åt Agape. GkH tackar kyrkan för stöd, men avstår från vidare kollekt.

§7

Medlemsfrågor
Det är 4 arbetsdagar kvar, och det finns ingen sammanställning på vilka som har
deltagit. Denna kommer att göras senare.
Några odlingslotter är överväxta med ogräs, och även gångarna mellan lotterna
behöver rensas. Det har nu också kommit flis att täcka gångar med. Randine
skickar ut en allmän påminnelse om rensning.

§8

Kommande aktiviteter
Nästa arbetsdag är tisdag 8/9. Vid arbetsdagen 19/9 blir det också Skördefika.
Inbjudan skickas ut till medlemmarna. Britta och Elisabet bakar, och Britta
handlar det som behövs.
Årets Eldfest planeras till lördagen den 5/12 16.00 i samarbete med kyrkan.
Under Allhelgonahelgen kommer det att vara Öppen kyrka mellan 12-17 både
inne i kyrkan och på planen nedanför med ljus mm. Alla är välkomna.
Nästa styrelsemöte är måndagen den 28/9 klockan 18.00.

§9

Hönsen
Hönsgruppen kommer att ha ett möte med kyrkan om förvaltning av hönsen. Då
kommer också råttproblemet att diskuteras. Det finns just nu många råttor i
området, både mot hönsen, komposten och i odlingarna. Mycket byggnationer
och mycket växtlighet ger större råttproblem. Kyrkan har avtal med Nomor som
är ansvarig för fastigheten och uteplatser, men inte grönytorna. Kyrkan har inget

ansvar för råttbekämpning inom GkH område. Uppgifterna i protokoll från
200421 stämmer inte.
§ 10

Övriga frågor
Förråd: Efter inbrott i kyrkans förråd diskuteras lösningar. Kyrkan kan inte ta
ansvar för eventuella stölder. Hönsgruppen har flyttat ut från redskapsboden hos
GkH, vilket ger möjlighet att flytta över en del utrustning. GkH kan fortsätta att
ha visst material i kyrkans förråd om det finns behov. Problemet är klipparen
som inte får plats någon annanstans och batterierna som är mest stöldbegärliga.
Kontakt kyrkan: I fortsättningen är Lisa föreningens kontaktperson mot kyrkan.
Inköp: Det finns utrymme för mer inköp. Lång vattenslang, som det finns behov
av, köps in under våren 2021. Det finns behov av flera pallkragar för 2021.
Eventuellt kan Eva-Britt få överta några, annars får det köpas in.
Nitlotten planeras för bärbuskar. Britta köper in för plantering på arbetsdag.
En ny lampa till redskapsboden behövs också.
Barnhörnan: Några medlemmar planerar att utveckla barnhörnan.
Park- och Natur: Randine kontaktar Park- och Natur för att få ett
Nyttjanderättsavtal nu när hönsen har flyttat från området.

§ 11

Mötet avslutas.
Elisabet Ohlsson
Sekreterare

Britta Grönkvist
Justerare

