Protokoll
fört vid styrelsemöte med Domstens byförenings styrelse 2017-05-22.
Närvarande: Björn H:son Linde, Elisabeth Malm-Butke, Paul Andersson, Patrik
Berntsson, Torsten Bynke, Lars Rosenqvist och Ludmila Ohlsson
Frånvarande: Magnus Ericsson

1.

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

3.

Föregående protokoll från 2017-04-18
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

4.

Ekonomisk rapport.
Vi har fått in några medlemsavgifter till och hamnar nu på sammanlagt 269
medlemmar. Det behöver köpas in en ny vimpel till flaggstång utanför Havsbris.
Torsten ansvarar för att denna blir inköpt men han måste kolla med flaggchefen
Bosse Artman först, om det finns några speciella önskemål angående vimpel.

5.

Kulturaftnar.
a) IT-caféet är nu avslutat. Det har varit väldigt omtyckt och en del hör fortfarande av sig för problemlösning. Intresse finns fortfarande och det kan nog
vara så att det finns behov av ytterligare en nybörjarkurs. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att arrangemanget gett ett bra resultat men vi avvaktar
med eventuell fortsättning.
b) Eva Robild, föredrag om ekologisk odling och välgörande örter torsdagen den
21/9. Björn är ansvarig. Karin skriver en inbjudan som vi trycker i färg. Patrik
hör med sin kontakt om pris på färgtryck, 300 kopior. Förtäring? Vi kommer
fram till att en god tomat och ostpaj med tomater från Vikentomater kan
passa bra. Vi serverar pajen med en god dressad sallad med fräscha skott
mm. Vi enas om att ta en entréavgift på 80 kr inkl. vatten, paj, sallad och
föredrag. Vin ska finnas till självkostnadspris a’ 20 kr/ glas. Palle tar fram
förslag på maten.
c) Bokafton måndagen den 13 november, Torsten är ansvarig. Torsten
konstaterar att allt är lugnt, han håller kontakten.
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d) Midsommarafton. Vi tittar över körschemat inför midsommarfirandet och
konstaterar att detta ska uppdateras samt läggas ut på hemsidan.
e) Övrigt. Ludmila har pratat med en del människor i byn och det finns önskemål
om att kanske kunna få till en byafest. Kan vi börja planera nu så kanske det
bli av nästa år. Lars har också fått signaler i samma riktning och har ett
förslag: Kan vi slå ihop DIK:s grillfest med DBK:s 4-timmarsfest samt även
införliva en Byafest? Kan den 26/8 vara ett bra datum eftersom det är då det
är 4-timmarssegling med avslutning på kvällen!? Förslag från Lars: han
snackar ihop sig lite DIK och DBK och om de tycker förslaget är bra så kan
de komma med upplägg på dagen i grova drag. Detta kan sedan styrelsen ta
ställning till om det verkar genomförbart.
6.

IT-gruppen.
a)

Ludmila och IT-gruppen siktar på att samla all information och
dokumentation på Google Drive. Ludmila sätter ihop en instruktion för dem
som ska administrera detta.

b)

Ludmila har fått önskemål från en del bybor om att komplettera den utmärkta
vädersidan vi har på hemsidan med information om badtemperatur.
Styrelsen enas om att det är ett bra förslag och beslutar att ge ett bidrag på
3000 kr till DBK som ska ansvara för inköp av utrustning, installation och drift
av densamma.

7.

Hemsidan.
Ludmila kollar statistik på hur många ”klick” vi har på hemsidan och tycker att
det är bra trafik på denna. Höjdpunkter har varit Valborgsmässoafton samt när
det kommer nyhet på Facebook. Ludmila skulle vilja lägga upp alla nummer
av VPDG samt bilder på Domsten och Gråläge på hemsidan men fattas
nummer av tidningen samt är i behov av fler bilder. Björn rekommenderar att
ta kontakt med Bosse som administrerat tidningen under lång tid. Han bör ha
all info Ludmila behöver.

8.

Havsbris.
Det har varit lite fördröjning på montering av ljudanläggningen men den ska snart
vara monterad! Ludmila och Erik ska försöka få till en träff för att få igång
Havsbris vänner. Björn har upptäckt att det står en gammal TV i förrådet på
Havsbris och undrar om någon vet vems den är och varför den står där. Vi ska
inte ha någon TV i Havsbris och Björn försöker forska i vems TV:n är och om
inget händer så kommer den att slängas.

9.

Redaktionsgruppen.
Björn har efter samtal med två andra medlemmar i stiftelsen Havsbris satt upp ett
förslag på hur organisationen skulle kunna se ut. Detta förslag visar hur
redaktionsgruppen ska få/ ge och utföra informationen som de olika klubbarna vill
ha ut på hemsida, i VPDG samt på Facebook. Förslaget visar att all info som ska
läggas upp ska komma från respektive styrelse och att stiftelsen Havsbris står
som en egen del vid sidan om då dess enda uppgift är att äga och förvalta
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Havsbris. Byaföreningens styrelse var oense om förslaget och beslutar att detta
ska tas upp vid nästa redaktionsgruppmöte.
10.

Övrigt.
a) Aktiviteter tillsammans med Robert Mason på stadsbyggnadsförvaltningen.
I.

Fler skyltar med namnet Bygatan önskas. Björn har fått svar: efter att
ansvariga har varit ute och tittat i byn så anser de att det är tillräckligt
med skyltar med Bygatan.

II.

Röjning av heden norr om Gråläge, mer än 20 meter, ansvarig: Patrik.
Patrik informerar om att det först ska släppas ut getter som ska
ringbarka träd och buskar. Sedan ska det gå får och beta gräs.
Skogsvårdsstyrelsen har som målsättning att med denna insats ska
landskapet återgå till kusthed/ ljunghed.

III.

Asfaltkanter längs Bygatan 10-12 bör åtgärdas, ansvarig: Björn. Björn
har skickat in bilder och framställt vad som behövs göras. Han har fått
ett ärendenummer och detta är alltså på gång.

IV.

Reparation av asfalt vid Backstugevägen 1, ansvarig: Björn. Även här
är ärendet på gång och förhoppningsvis ska det åtgärdas så
småningom.

V.

Busskur Seglarvägen, problem med vattenstänk, ansvarig: Björn.
Enligt SBF ska detta vara åtgärdat en gång redan. Björn inväntar ett
ordentligt störtregn för att se hur det ser ut då. Ev. får det bli nya bilder
och begäran om ytterligare åtgärder om det fortfarande blir stor
vattensamling.

VI.

Humoristisk avståndsskylt i hamnen, ansvarig: Björn. Björn har fått
svar att detta inte är kommunens ansvar utan eventuell skylt får bli en
privat historia. Björn har också pratat med Göran Artman och han var
tveksam till fler skyltar. Styrelsen enas om att inte gå vidare med detta
ärende.

b)

Rapport från byalagsträffen hos SBF den 8:e maj. Torsten refererar lite från
mötet och påminner om att protokollet finns upplagt på hemsidan. Björn har
fått svar på några utav frågorna som ställdes på mötet gällande Domsten
och Gråläge. Angående Skåneledens dragning så har nog inte SBF varit ute
och kontrollerat sträckningen vid södra Domsten. Björn skickar in information
och material som visar att den inte är som SBF tror, det behövs åtgärder här.
Björn har fått svar angående kommunens informationstavlor. Det kommer att
sättas upp helt nya sådana och de får endast användas av kommunen och
deras information.

c)

Ytterligare övriga frågor:
Det har kommit in fråga om förbud mot cykel och mopedtrafik på
grusgångarna från Havsbris och norrut. Det är en fråga för kommunen, inte
DBF. Det går bra att lägga förslag på kommunens app.
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Det har blivit rätt stora gropar med bara lös sand på en del ställen längs
Skåneleden som går utmed havet. Skulle man kunna bygga träspångar över
dessa så att det blir lättare att passera? Björn tar upp detta med kommunen.
Information: den nybyggda toaletten vid talldungen i norra Domsten invigs
vecka 22!
Patrik kommer med önskan från Gråläge att kommunen ska rätta till sneda
skyltar klotter på desamma.
Angående blomsterlådor och skötsel av dessa så beslutar styrelsen efter att
ha undersökt alternativa leverantörer att behålla nuvarande leverantör med
samma goda service som tidigare.
11.

Nästa styrelsemöte
Torsdagen den 7/9 2017 klockan 19.00. Ludmila fixar fikan.

Domsten 2017-05-22
Vid protokollet

Justeras

Paul Andersson

Björn H:son Linde

vid protokollet

Ordförande
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