BENESTAGÅRDEN
Protokoll fört vid möte måndag 12 februari 2018 i Benestagården
Närvarande:

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

Minnesanteckningar från mötet:
1)

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

2)

Förändringar Benestadgården – Jonas berättade om förutsättningar och förändringar som
skett för Benestagården, information har även skickats ut via mail inför möte.
a) Albohus skulle sälja ut Benestagården och Blädingegården.
b) Alvesta kommun köpte upp Benestagården och Blädingegården.
c) Alvesta kommun säger upp nyttjade avtal med Benestagården, samtidigt erbjuder de att vi i
första hand köpa fastighet för 25 000kr, i andra hand hyra fastighet. Avtal löper ut 20181231.
Bidragsmässigt är det fördel om vi köper fastighet.

3)

Benestagårdens framtid – Styrelsen var positiva till att köpa fastighet.
a) Styrelsen undrade om det fanns några förbehåll om vi köper fastighet.
Jonas skulle ha möte med Alvesta kommun 20180327 och skulle kolla upp det då.
b) Kalla till årsmöte där vi få ta ställning till om vilken väg vi ska gå
§ Behålla Benestagården och bilda ny förening, ny stadga etc.
§ Om vi ska behålla förening, ska vi då köpa eller hyra fastighet.
§ Om vi ska behålla förening, kalla till möte för bildande av förening senare i höst.

4)

Ekonomi – Ekonomiläge ok

5)

Uthyrningen och skötsel – Uthyrning har löpt på, Jonas hyr Bryggeri (vävstuga).

6)

Åtgärder (Inköp, att göra) a) Städdag söndag 29 april 10:00-12:00, tillsammans med Hembygdsföreningen
b) Till Årsmöte fredag 7 april 19:00:
§ Dukning inför årsmöte, ansvarig Monica, Johan, Christer.
§ Inköp – kaffe, dricka, dukar, korv o bröd till barnen samt kaka till kaffet, ansvarig Monica
§ Nytt program tillika kallelse, Dagordning, Årsberättelse, ansvarig Niclas
Även bifoga information för Benestagårdens framtid, ansvarig Jonas.
§ Program sänds ut via e-post tillika kallelse årsmöte, samt brevlåda ansvarig Christer.
Meddela gärna mig vilka som ni vet vill ha program i brevlådan dvs. saknar e-post.
§ Anmälan årsmöte via telefon/e-post för beställning smörgåstårta, ansvarig Monica
§ Städning efter årsmöte, ansvariga Styrelsen
c) Punkter till årsmöte:
§ Se de tre viktigaste punkter ovan
§ Ekonomiläge och budget
§ Städning inomhus erbjuds som sommarjobb till ungdomar i byn som förra året
§ Fiber till Benestad, information om läget

7)

Övriga frågor
a) Christer kunde tänka sig att ha hand om uthyrning året ut.

8)

Nästa möte – Planeringsmöte Benestagårdens framtid söndag 29 april 19:00-21:00.

9)

Mötet avslutades – Ordförande avslutade mötet och alla tackade för fikat.

Monica Ericsson
Mötets ordförande

Niclas Georgsson
Mötets sekreterare

