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Protokoll
fört vid styrelsemöte med Domstens Byförening 2014-05-13
Närvarande:

Björn H-son Linde, Per-Inge Krafman, Patrik Berntsson,

Frånvarande:

Elisabeth Malm-Butke, Anders Engström, Jan Persson, Joakim Gustafsson,
Lotta Edenhammar, Magnus Eriksson

§1

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

§3

Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll från 2014-03-30 gicks igenom och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
Genomgång av ekonomisk ställning 2014-05-13. Överskott från Damsällskapets senaste aktivitet gav ett
överskott om ca 1.500 kr som kommer att skänkas till Domstens Byförening. Tack till Damerna för det!

§5

Kulturaftnar & arrangemang
1.

Paradis Trädgårdsdesign
Björn informerade att aktiviteten rönte stort intresse och mottogs positivt. Kvällen var välbesökt och
deltagarna verkade nöjda med kvällen.

2.

Valborg
Det var stor uppslutning kring Valborgsbrasan i år och vädret tillät också att det gick att tända bålet.
Våren hälsades välkommen med såväl skönsång från Domstenskören som vårtal av Anders Engström.
Därefter fortsatte vårfirandet i ett till brädden fyllt Havsbris med musikunderhållning i med nya
ljudanläggningen. Mycket uppskattat och trevligt.

3.

Bronshögarna den 5 maj
Historielektionen vid bronshögarna besöktes av 50-talet barn och lärare från Hollstagårdsskolan i
Laröd tillsammans med 30-talet besökare från Domsten. Besökarna tyckte det var mycket intressant att
ta del av historien på plats där den utspelats. HD fanns på plats vilket resulterade i en stor artikel i
tidningen den 6 maj.

4.

Firande av DBF 75 år 20 september
Nostalgikväll / Fest med välkomstdrink, buffé och vin lördag 20:e sept. Det filmmaterial som finns är
en DVD med mtr från ca -55, -56, -57. Inbjudan bör gå ut i månadsskiftet aug/sep. Hans, Bettan och
Anita arbetar vidare på temat.

5.

Bokafton, Höganäs bokhandelmåndag 17/11
Anders har löpande kontakt.

Ordförande:
Björn H:son Linde
Gröna Gång 11, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042/922 67

Kassör:
Elisabeth Malm-Butke
Petter Svenssons v. 4, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042 /924 16

Sekreterare:
Jan Persson
Petter Jönssons väg 6, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042/911 41

6.
§6
-

Övriga förslag – ligger på is till efter sommaren
Hedentorps plantskola – Per-Inge kontakter
Trädgårdsdesign – Anders kontaktar stadsbygnadskontoret
Flora Linnea
Mat tema, lokalproducerat
Larsviken
Vikentomater

Ny hemsida
Patrik rapporterar.
Daniel fortsätter att stötta hemsidan
Bättre kontroll på hackerattackerna
Lotta och Patrik har påbörjat arbetet med att förbättra strukturen på hemsidan och justeringar görs
löpande.

Andra föreningar är intresserade av att lägga in information på hemsidan. Björn: Ta reda på
hemsideadministratörer från övriga föreningar. Lotta / Patrik: Kalla till informations / utbildningsmöte med nya
administratörer.
§7

Fotbollsplanen och eventuellt nybygge
Domsten ber att få en kontaktperson hos kommunen /stadsbyggnadskontoret kring ärendet. Sök
information kring hur långt kommunen kommit i processen för att sedan leverera den samlade
uppfattningen från Domstensborna genom Domstens Byförening. Per-Inge

§8

Projektorn i Havsbris
Instruktionen saknas kring trådlös uppkoppling till projektorn. Daniel jobbar vidare för att hitta enkel
lösning.
Enkel men komplett instruktion för projektorn finns nu tillgänglig i Havsbris.

§9

Nytt bokningssystem
1. Första tid för bokning av Havsbris skall vara kl 11.00.
2. Bokningsschema skall visa vem som bokat (namn)

§10

Musikutrustning i Havsbris
Musikutrustningen är på plats och har testats med gott resultat och uppskattning, bl a på Valborg.
Ytterligare information att utrusningen finns att tillgå kommer att ske genom lappning i byn.

§ 11

VPDG
Allt löper. Intet nytt.

§ 11

Övrigt
1. Cykelbanan genom talldungen. Kommunen kommer att sätta upp kantsten/kantstöd i betong lägns
cykelbanan för att hindra grus från att hamna på cykelbanan. Björn håller kontakten med kommunen
2. Domstensgården. Inväntar att få tillgång till överklagandet. Oklart om ngt beslut har fattats.
3. info@domsten.nu
143 stycken adressen har kommit in
4. Busshållplatser i norra Domsten. Besked från kommunen att man vill bygga om busshållplatserna i
samband med att Bygatan får en genomgång och ny asfalt. Detta är planerat att ske under 2015. Björn
och Bettan håller kontakt med kommunen i frågan.
5. Hur ska vi arkivera allt digitalt material? Lotta återkommer ang DropBox.
6. Gång och cykelväg längs bygatan. Björn har lagt ärende till kommunen och kommer att aktivera detta
ytterligare med förslag om att se över detta samtidigt som Bygatan skall åtgärdas under 2015
7. Nya flaggstänger är nu på plats.
8. Fiberkabel i Domsten
Domsten har nu första prioritet för utbyggnad av stadsnätet och erbjudande om anslutning har gått ut
till samtliga fastighetsägare. Patrik sätt ihop information och uppmaning om att ta tillvara på
möjligheten att få fiberanslutning redan under 2014. Denna info skall mailas ut till alla Domstens/Grå
Lägebor (alla tillgängliga adresser). Ev. kommer även lappning i byn att ske.

§12

Nästa möte

Ordförande:
Björn H:son Linde
Gröna Gång 11, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042/922 67

Kassör:
Elisabeth Malm-Butke
Petter Svenssons v. 4, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042 /924 16

Sekreterare:
Jan Persson
Petter Jönssons väg 6, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042/911 41

Extra insatt möte, Havsbris tisdagen 27 maj, OBS tiden! kl 19.30. Kaffe med kaka.
Därefter ordinarie möte Havsbris 2 september kl 19. Kaffe med kaka.
Domsten 2014-05-13

Justeras

Patrik Berntsson

Björn H:son Linde

Vid protokollet

Ordförande

Ordförande:
Björn H:son Linde
Gröna Gång 11, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042/922 67

Kassör:
Elisabeth Malm-Butke
Petter Svenssons v. 4, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042 /924 16

Sekreterare:
Jan Persson
Petter Jönssons väg 6, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042/911 41

