Protokoll
fört vid styrelsemöte med Domstens byförenings styrelse 2016-05-18.
Närvarande: Björn H:son Linde, Per-Inge Krafman, , Paul Andersson, Patrik Berntsson,
Ludmila Ohlsson och Torsten Bynke.
Frånvarande: Elisabeth Malm-Butke, Lars Rosenqvist, Magnus Eriksson

1.

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

3.

Föregående protokoll från 2016-03-01
Föregående protokoll gicks igenom.
Detta lades till handlingarna.

4.

Ekonomi
Saldo per den 15/5 är 105771,07. 268 inbetalda medlemsavgifter. Björn
informerar om att det är stiftelsen Havsbris som håller i underhållet av våra
lokaler. För innevarande år har det inte planerats något större underhåll utöver
det löpande.

5.

Kulturaftnar och arrangemang
a.
Kristina Högardh-Ihr, trädgårdsjournalist 16:e mars.
Detta arrangemang gick bra! Inte fullsatt men intressant ämne och god mat!
b.
Valborgsfirande, 30:e april
Även detta avlöpte på ett bra sätt. Björn höll ett kort tal inför en inte allt för
stor publik. Det var gott om folk men de stod utspridda och det var inte
många som tog del av talet. Senare på kvällen var det fullt ös på Havsbris!
Magnus fick ta ett extrapass som eldvakt då det inte dök upp någon mellan
23.00-24.00
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c.

d.
e.

f.

g.

6.

Lennart Nilsson, pilgrimsvandring tisdag 4/10-2016.
Björn och Ludmila har sett denna föreläsning på Andreasgården. Med tanke
på längden ( 2 timmar) och innehållet i detta framförande så tror vi i
styrelsen inte att detta passar för ett kvällsarrangemang på Havsbris. Björn
meddelar Lennart att vi inte genomför detta arrangemang.
Lennart Nilsson korsord. Björn hör med Lennart om han kan tänka sig att
arrangera en korsordskväll istället för ovanstående pilgrimsvandring.
Bokafton måndagen den 14:e november 2016. Torsten har nu tagit första
kontakten med bokhandeln i Höganäs. Datumet är dubbelkollat och Torsten
framförde också synpunkter från förra mötet om en bredare repertoar, detta
verkade mottas positivt! Ost och vin bjuder byföreningen på, ev. påfyllning
av vin kostar en liten slant.
IT- Inspirationskvällar? Ludmila lägger fram ett förslag på inspirationskvällar
på Havsbris där vi får inblick i dagens många sociala medier och ITlösningar som finns att tillgå. Under hösten skulle vi kunna ha ett antal
träffar som tar upp allt från Swish och användbara appar till IP-telefoni och
Tv on Demand. Kanske två gånger/ månad med upplägget: kort anförandefika- frågestund. Byföreningen bjuder på fika. Ludmila kan tänka sig att leda
en del av kvällarna men vill gärna ha hjälp av andra som har kunskap i
dessa ämnen. Förslag på namn på eventet kommer upp: ”IT-café på
Havsbris” som alla närvarande tycker fungerar bra! Styrelsen tycker hela
detta arrangemanget är bra och ber Ludmila ge förslag på upplägg, innehåll
samt sätta dagar för dessa kvällar. Gärna att vi sätter igång aktiviteten i
höst!
Övrigt
Om inte Lennart Nilsson vill genomföra en korsordskväll i stället för
pilgrimsvandringen så tar vi kontakt med Vikentomater och hör om de vill
köra ett kvällsarrangemang på kulturkvällen den 4/10. Patrik tar på sig att ta
första kontakten.

Hemsidan
a.
Ludmila har tittat på upplägg och uppbyggnad av vår hemsida inklusive
bokningssystemet. Ludmila har sneglat lite på hur Viken har byggt sin sida,
tillsammans med egen erfarenhet har hon utifrån detta föreslagit en priolista
för uppdateringar av hemsidan:
• Uppdatera kalendern så att man ser vem som bokat och även ge
möjlighet att boka halvdagar.
• Sortera i text på Havsbrissidan- det står dubbelt av information på
en del ställen vilket kan vara förvirrande. Har vi rätt flöde på
hemsidan?
• Strukturera upp bokningssidan med bl.a. rätt priser och fler
funktioner.
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b.
c.

Medlemsregistrering på hemsidan- det är inte så många som anmält sig
här. Förslag läggs om att Björn gör ett massutskick via mail till alla där vi
uppmanar att registrera sig. Björn fixar detta.
Möjlighet att använda Swish för betalning av kulturkvällar? Vi konstaterar att
betalningssystemet fungerar bra som det gör nu med kontant betalning.
Men vi kommer också fram till att genom att på något sätt erbjuda Swishbetalning så bygger vi lite för framtiden. Fler och fler har sällan kontanter
och då är Swish behändigt och bra. Styrelsen kommer fram till att vi börjar i
liten skala och att någon av styrelsemedlemmarna som har Swish tar emot
betalningar för att sedan sätta in på föreningens konto. Betalningen ska
märkas med ”Havsbris+ personens namn”.

7.

Fotbollsplanen och ev. nybygge
Per- Inge har varit i kontakt med kommunen och har egentligen inte fått någon ny
information. Stina som har hand om ärendet var sjukskriven vid kontakttillfället
och ingen annan har tagit upp ärendet vilket är lika med att det sannolikt inte har
skett någon förändring sedan sist.

8.

Nytt bokningssystem för Havsbris
a. Ludmila har gjort en sammanställning av vad som behöver förbättras, se
under punkt 6.a. där även bokningssystemet nämns. Några fler förslag som
Ludmila nämner är: kan vi länka till B&B både i Domsten och i Viken? Det är
en bra service för dem som har övernattningsgäster. Kan vi använda
bokningssystemet till andra aktiviteter såsom boka tennisbanorna, städning
osv. Ludmila har sammanställt och utökat den kravlista som Björn börjat på
tidigare där bl.a. ovanstående nämns. Ludmila väntar på svar från Daniel ang.
hur mycket vi kan bygga ut funktionaliteten i bokningssystemet. Ludmila
tillsammans med Patrik påbörjar arbetet med att uppdatera både
bokningssystemet- hemsidan.
b. Uthyrning av Havsbris till utomstående företag? Björn har kontaktat stiftelsen
för Havsbris och de är positiva till att hyra ut till utomstående företag
måndagar till torsdagar. Priser enl. föregående protokoll. Stiftelsen ska
administrera detta. Kan Björn göra någon form av annonsförslag som
stiftelsen kan använda sig av för att dels lägga ut på vår Facebooksida samt
hemsidan? Detta för att ärendet ska kunna fortskrida.
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9.

10.

VPDG 2016
a. Intäkter för annonserna är nu inbetalda!
b. Nu är det hög tid att komma med förslag till VPDG 2017! Kan vi kanske lägga
ut en notis på Facebook där vi efterfrågar uppslag på artiklar? Kanske kan vi ha
med ett korsord!?
Övrigt

a. Aktiviteter med Robert Mason på statsbyggnadsförvaltningen.
I. Bommen i talldungen- fortfarande inget lås. De kommer att byta ut hela
bommen med nytt lås osv. Detta för att den ska utgöra ett bättre hinder för
att bilar inte ska kunna köra ner på stranden.
II. Parkeringsförbudsskylt vid norra bryggan är ej uppsatt. Status på detta?
III. Stenar vid slutet av Tuves väg är flyttade, gör inkörning på heden möjlig.
Detta är påtalat för kommunen och bör vara åtgärdat.
IV.Skydd för cykelbana runt Kulla Gunnarstorp. Det verkar som att det är på
gång med någon form av åtgärd. Vi konstaterar också att det är stort hål i
cykelbanan vid talldungen. SBF bör ta en titt på hela sträckningen av
cykelbanan från Kulla Gunnarstorp fram förbi Gråläge. Cyklister kör ut på
bilvägen ner mot Domsten efter korsningen vid Kulla Gunnarstorp, de
använder inte cykelbanan eftersom den kanske dels är dåligt utmärkt samt
att det finns hål som äventyrar säkerheten för cyklisten. Har man hyfsad
fart på cykeln kan ett hål i marken göra stor skada!
V. Flyttning av hundbadplatsen. Kommunen jobbar på detta nu och det
planeras för att ta upp flytten på kommande kommunstämma.
VI.Ludmila och Torsten refererar från senaste Byalagsträffen:
Parkeringsförbud mitt emot affären i Laröd numera! Var uppmärksamma
på detta, de bötfäller oftare numera! Det var diskussioner om vägar och
underhåll, inget direkt som rörde våra byar. Vägverket ska inbjudas till
kommande möte. Inom en femårsperiod ska alla vresrosor längs
kustremsan vara uppgrävda.
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b. Kyrkklockan. Björn och hans son har nu baxat ner klockan från

c.

d.

11.

förvaringsplatsen och kört hit den till Domsten, snyggt jobbat Björn med son!
Nu är då frågan vad vi ska göra med klockan? Alla i styrelsen får skissa på
förslag hur klockstapel/ annan uppsättning ska se ut! Kom med förslag!
Grannar mot brott. Torsten har denna kontakt nu med Magnus. Kan Torsten
kontakta Magnus och höra om råd nu när det varit ett antal inbrott/ försök på
den senaste tiden? Allmänt kan vi väl säga att se till ha era grannars
telefonnummer och hör av er till varandra om ni ser något misstänkt i gatorna
eller runt huset! Se till att be grannarna om hjälp med gräsklippning, ställa bil
på uppfarten, rulla upp och ner gardiner inomhus osv. när ni är på semester!
Ytterligare övriga frågor. Björn informerar om att kommunen ska göra
ytterligare insatser för att motverka översvämningar i södra Domsten vid
störtregn. Kommunen kommer att rensa upp i bäcken från vägen och ner mot
campingen- havet för att ytterligare förbättra flödet då det blir stort vattentryck
från höjden på andra sidan vägen. Björn informerar vidare om att det ska
byggas 2+1- vägar på en del vägar som klassas som ”bygdevägar” bl.a.
vägen från Allerum till Hittarp. Detta ska ge gång och cykeltrafikanter mer
plats på dessa vägar.

Nästa möte
Styrelsemöte tisdagen den 20/9-2016 kl. 19.00, Bettan fixar fika.

Domsten 2016-05-18
Vid protokollet

Paul Andersson
vid protokollet

Justeras

Björn H:son Linde
Ordförande
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