BENESTAGÅRDEN
Protokoll fört vid möte torsdag 17 februari 2014 i Benestagården
Närvarande:

Monica Ericsson, Bo-Lennart Andersson, Niclas Georgsson, Magnus Lydigh
Jonas Johansson, Christer Johansson.
Johan Arvidsson och Jan-Olof Fechter kunde ej närvara

Minnesanteckningar från mötet:
§1.

Öppnande av möte - Ordförande hälsade alla välkomna, och öppnade mötet.

§2.

Föregående protokoll - Genomgång av protokollet gjordes för att se vad som var genomfört eller ej.
 Genomfört:
 Troligen underhåll värmesystem, elpatron, värmepump byte filter etc. Allbohus

§3.

Ekonomi – Ekonomiläge ok, ca 6000 under budget, behållning 31000 kr vid årsskiftet
Driftbidrag ansökan lika föregående år 46000 kr. Största utgift är elkostnad som tidigare.

§4.

Uthyrningen och skötsel – Uthyrning ca 30 hyrtillfällen, Ann-Marie hyr vävstuga

§5.

Åtgärder (Inköp, att göra) 













§6.

Nytt underrede till bord pga. att ett bord har försvunnit. Övertalig bordskiva finns i förråd. Bengt
Aronsson tillfrågas att tillverka nytt underrede, ansvarig Magnus.
Ogräsbekämpning på grusgång, ansvarig Magnus.
Veckoprogram gräsklippning forsätter även i år om inget annat bestäms på årsmöte.
Städning inomhus tas upp vid årsmöte, putsning fönster erbjuds till ungdomar i byn lika tidigare, om
inget annat bestäms på årsmöte.
Städdag utomhus tillsammans med Hembygdsförening 27 april 10.00–12.00, info se hemsida.
Tapetsera/måla lilla rummet, Daniel skulle bli tillfrågad, ansvarig Magnus
Avvaktar med städrum, lilla toaletten samt nya golv i hall.
Nytt golv i lillarummet efter målning/tapetsering är klar, Göran tillfrågas då, ansvarig Magnus
Ny anslagstavla vid vägen för info Benestagården, ansvarig Christer
Ljudkabel från förstärkare till projektorhylla, ansvarig Jonas/Christer
Till Årsmöte fredag 4 april 19:00:
 Underhållning – Bildvisning Mikael Nilsson
 Dukning inför årsmöte, ansvarig Monica, Jan-Olof, Magnus.
 Inköp – kaffe, dricka, dukar, korv o bröd till barnen samt kaka till kaffet, ansvarig Monica
 Nytt program tillika kallelse, Dagordning, Årsberättelse, ansvarig Niclas
 Program kommer i fortsättningen sändas ut via e-post, i brevlåda till de som ej har e-post.
Meddela gärna mig vilka som ni vet vill ha program i brevlådan dvs. saknar e-post.
Kommer använda Grannsamverkans e-postlista för utskick/info Benestagården i fortsättningen.
 Anmälan årsmöte till Niclas, Marita o Monica via telefon/e-post för beställning smörgåstårta,
ansvarig Niclas
Punkter till årsmöte:
 Hembygdsföreningen informerar om ”nystart” samt hemsida www.benestad.info
 Ekonomiläge och budget
 Uthyrningen och skötsel
 Uthyrning
 Veckoprogram gräsklippning
 Städning inomhus
 Gårdsdag
 Bynet
Övriga frågor



Benestagården är ej längre en stiftelse pga. vi ej länge uppfyller kraven, är numera en
organisation. Jonas undersöker en enklare redovisning för Benestagården.
Skall även undersöka med kommunen om det verkligen behövs kommunrepresentanter i
styrelsen nu när vi ej länge är en stiftelse, ansvarig Niclas

§7.

Nästa möte – Ordförande kallar vid lämplig tid till hösten.

§8.

Mötet avslutades – Ordförande avslutade mötet och alla tackade Monica för fikat.
Monica Ericsson
Mötets ordförande

Niclas Georgsson
Mötets sekreterare

