Protokoll
fört vid styrelsemöte med Domstens byförenings styrelse 2017-11-01.
Närvarande: Björn H:son Linde, Elisabeth Malm-Butke, Paul Andersson, Patrik
Berntsson, Torsten Bynke, Ludmila Ohlsson, Magnus Ericsson och Lars Rosenqvist
Frånvarande:

1.

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

3.

Föregående protokoll från 2017-09-05
Med nedanstående tillägg och rättelser kunde protokollet från 2017-09-05
godkännas och läggas till handlingarna.
Tillägg under punkten 5a: att det även ska ske utdelning av flygblad i Domstens
och Gråläges brevlådor för anmälan.
Tillägg under punkten 5d: att förslaget om en byfest är tänkt att vara en utökning
av DBK:s årliga fest, inte en egen, arrangerad av DBF.
Rättelse under punkten 8: att Torstens förslag om en speciell punkt på nästa
styrelsemöte rör DBFs hela styrelsearbete - hur agendan görs upp, hur man
arbetar med budgeten, hur frågor och förslag hanteras, hur beslut tas o.s.v.

4.

Ekonomisk rapport.
Bettan redovisar räkenskaperna fram till dags dato och vi kan konstatera att vi
har en kassa på 70 960 kr. Ludmila saknar kommande kostnader som vi vet om,
tex. att vi avsatt 500 kr för inköp av böcker till lotteri på bokaftonen den 13:e
november. Fråga kommer upp om vi ska ta betalt för alla kulturaftnar. Styrelsen
beslutar att denna fråga ska komma upp som punkt i agendan på kommande
möte. Styrelsen uppmanas att tänka över för och nackdelar inför detta förslag.
Styrelsen beslutar också att ha en punkt på nästkommande möte om hur
budgeten ska se ut inför verksamhetsåret 2018.

5.

Kulturaftnar.
a) Bokafton måndagen den 13:e november. Torsten visar inbjudan, ser bra ut.
Inbjudan ska utdelas i brevlådorna i Domsten och Gråläge samt läggas ut på
hemsidan. Styrelsen bestämmer också att vi ska lägga till info om att man
kan kontakta Björn om man har några problem att anmäla sig via hemsidan.
Viktigt vid denna kontakt är att Björn tar reda på vad det är för problem man
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har med att anmäla sig, detta för att ev. kunna göra förbättringar i proceduren
för anmälan. Ludmila och Torsten är ansvariga för inköp av dryck och tilltugg.
De har fria händer att hitta på något gott och praktiskt! Torsten ordnar med
inköp av tre styck böcker (totalt värde på 500 kr) som vi sedan ska lotta ut på
bokaftonen. Torsten har även erbjudit Jutta hjälp att frakta böcker som de kan
ha till försäljning under bokaftonen.
b) Årsmötet 2018-01-31. Björn presenterar en enkel skiss med förslag på
kommande möten, se bilaga 1 som ligger sist i detta protokoll. Styrelsen
beslutar att årsmötet ska ske den 31/1–2018.
c) Gemensam byfest 2018? Ludmila informerar att hon inte hunnit att undersöka
denna frågan ännu. Ludmila förtydligar också att tanken inte är att ha
ytterligare en fest i byn utan att utveckla/ utvidga den årliga båtfesten som
DBK anordnar. Se punkt 3, tillägg 5d från föregående protokoll. Björn önskar
att Ludmila har lite information till kommande möte.

d) Kommande kulturaftnar. Björn visar och ger information om förslag som
kommit in angående kommande kulturaftnar:
I. Arilds vingård
II. Mats Hugo Persson
III. Ingmar Skogar, naturfotografmed bildspel från Svalbard. Kostnad ca:
2000 kr
IV. Trädgårdsmästare Philippe Hässlekvist, Fredriksdals trädgårdar.
V. Flora Linnea med rosor. Styrelsen konstaterar att det var nog förra våren
vi hade ett liknande arrangemang och därför tar vi bort detta förslaget
inför kommande säsong.
VI. Sparrissafari.
Styrelsen bestämmer att Björn mailar ut informationen som han förevisat
idag i god tid inför kommande möte den 5/12–2017 så att
styrelsemedlemmarna kan ta ställning och att vi kan sätta ett schema för
kulturaftnarna då.
6.

7.

IT-gruppen.
a)

Instruktioner för att lagra mail i molnet. Björn har fått hjälp av Ludmila.

b)

Förslag kommer på att det behövs en adapter att kopplas på HDMI–sladden
från projektor till dator/ läsplatta. Patrik visar ett adapterset som täcker in de
flesta anslutningarna men vi konstaterar att det förmodligen behöver
kompletteras med ytterligare en anslutning I–Pad. Total kostnad för detta
förslag ca: 1500 kr. Patrik kollar vidare på fler alternativ inför nästa möte.

Hemsidan.
Reklam på hemsidan? Styrelsen diskuterar, synpunkter från gruppen: Patrik
ställer fråga om vad eventuella inkomster ska gå till, det kan vara ett sätt att
lättare sälja in annonser i VPDG- papperstidning, annonsörerna erbjuds att
synas på ytterligare ett ställe. Björn menar att annonser som vi sålt in i VPDG
var till för att delfinansiera den högre administrationskostnaden för tidningen.
Det behövs inte mer pengar för att stötta DBF. Principiellt tycker Magnus inte
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att det är någon skillnad på att ha annonser i VPDG alternativt på hemsidan.
Ludmila tänker sig att prova ett diskret ”Våra sponsorer– upplägg” som ett
första steg, ett liknande upplägg som båtklubben har på sin hemsida.
Byföreningen kan då få in lite mer pengar, kanske 1000 kr/ inlägg. Ludmila
tror också att det kan vara lättare att sälja annonserna i VPDG. Efter denna
diskussion så beslutar styrelsen att köra denna kampanj i samband med
utgivning av VPDG 2018. Annonserna ska läggas upp på
domsten.nu/sponsorer.
8.

Havsbris.
Ludmila gör en presentation av Havsbris Vänner samt vad som är gjort hittills.
Här finns också med en plan på behov av ytterligare upprustningsarbete av
Havsbris. Se sammanfattning i bilaga 2 sist i detta protokoll. Styrelsen tycker att
sammantaget har Havsbris Vänner gjort ett gott arbete. Vidare anser Ludmila att
en av de största utgifterna årligen för DBF är bidrag till stiftelsen Havsbris och
dess underhåll men vi har ingen stående punkt på vår agenda att diskutera om
vad som ska göras på och i byggnaden Havsbris. Ludmila informerar också om
att hon framför alla förslag från Havsbris Vänner till ordföranden i Stiftelsen
Havsbris. Hon har också hjälpt Erik att göra upp budget för densamma. Det har
kallats till en samling tidigare i höst där frivilliga kunde hjälpa till att bl.a.
högtrycks–tvätta utvändigt samt måla delar av fasaden mot väster. Resultatet
blev bra! Dock var det relativt få som ställde upp, kanske 6–8 stycken. Lars gör
ett inlägg här att det kanske är ett tecken på att byborna inte har den tiden att
lägga på frivilligarbete som man hoppats på. Kanske behöver vi köpa in en del
tjänster om det finns renoveringsbehov!? Ludmila vill gärna fortsätta under 2018
att två gånger (en på våren och en på hösten) kalla frivilliga att hjälpa till med
upprustning av Havsbris. Magnus kommer med inlägg att det är tre föreningar
som bidrar ekonomiskt till Havsbris stiftelse med vars en tredjedel samt att
Havsbris vänner finns som en extra tillgång vid sidan av i arbetet med att komma
med förslag på förbättringsåtgärder, se skiss nedan.

Havsbris stiftelse

DBF

DIK

Havsbris vänner

DBK

Med detta upplägg så borde varje förening (DIK, DBK och DBF) ha en stående
punkt på respektive dagordning på sina möten för att diskutera behov av insatser
gällande byggnaden Havsbris. Dessa förslag får sedan respektive representant
ta med sig till stiftelsen Havsbris möten. Behov av vidare diskussion i detta ämne
behövs på kommande möte i DBF.
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9.

Redaktionsgruppen.
a) VPDG– Björn visar upp hur tidningens upplägg ser ut för tillfället. Ser bra ut.
Ludmila informerar om att Bosse har fått god hjälp med att skriva artiklar,
Ludmila, Karin och Annelie stöttar här. Redaktionsgruppen försöker också hitta
någon som är bra på layout som kan komplettera gruppen. Att komplettera
gruppen är ett sätt att säkra VPDG:s fortlevnad.
b) Scanning av äldre VPDG? Karin Ohlsson håller på att samla ihop och scanna
alla exemplar.

10.

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

Infotavla södra Domsten med bojinfo, här har SBF lovat att infon ska
komma upp till våren.

II.

Skåneleden i söder, träspångar? Björn har fått information om att
detta är under behandling och taget till en högre instans.

III.

Ny domstensskylt vid 111:an i söder. Denna är beställd men vi har
inte fått någon leveranstid.

IV.

Röjning vid ändhållplats för 8:ans buss. Under hösten ska all sly och
buskar klippas ner, tallarna och ekarna ska stå kvar.

V.

Brunnar Bygatan 78, dålig avrinning. Här har man konstaterat att
brunnarna inte är kopplade till det kommunala nätet utan de är bara
anslutna till någon form av stenkista eller liknande med endast
naturlig avrinning. Robert Mason har lovat att ta tag i detta.

VI.

Pestkyrkogården, röjning. Detta är klart.

VII.

Asfaltkanten Bygatan 10. Björn har påmint om detta och det ska vara
på gång.

VIII.

Körsbärsgården, hastighetsproblem. Vi har fått svar från kommunen
att det kommer att vara 40 km/h fortsättningsvis. Det finns inga
generella regler för uppsättning av farthinder. DBF gör inget mer i
denna frågan.

IX.

Hbg–app, svårt att navigera i denna när man ska lägga upp ärenden.
Det går bara att lägga upp en bild/ ärende. Björn har påtalat detta för
kommunen och förbättringar är på väg.

X.

Gångstig vid hamnen, belysning. Det är konstaterat att det är
kommunens mark. R. Mason tittar på en lösning samt finansiering av
densamma. Här måste vi i DBF vara tydliga med att det är
kommunens ansvar att kolla upp placering och ta hänsyn till och
kanske informera husägarna som kan bli berörda av eventuell
belysning.
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XI.

b)

11.

Övrigt. Lars påtalar att den nya gjutningen på norra bryggan är under
all kritik. Ytan på bryggan är väldigt skrovlig/ stenig och det går knappt
att gå där. Kan vi påtala för SBF om att göra om och förbättra? Lars
tycker också att vi ska påtala för kommunen att röja några meter in på
vardera sidor om cykelvägen längs 111:an. Det kan kännas rättså
obehagligt att gå eller cykla där nu under den mörka årstiden.

Byalagsträff. Kommundelsansvariga informerade om vad som var gjort och
vad som var på gång inom de olika områdena. Angående vresrosorna så
visade de hur gått tillväga med röjning i Hittarp. För Domsten och Gråläges
del så avvaktar de nu för att se resultatet. De informerade om att de har
byggt många nya toaletter runt om i kommunen, bra! De arbetar med att
utrota jättelokan runt om i kommunen. Kommunen informerade också om att
de har ett alternativ i menyn på sin hemsida som heter Hej By! Här får du
information om vad som tagits upp under tidigare byalagsträffar och som är
aktuellt just nu.

Nästa styrelsemöte
Tisdagen den 5/12–2017, Palle fixar fikan. Därpå kommande styrelsemöte
föreslås till tisdagen den 9/1–2018.

Domsten 2017-11-01
Vid protokollet

Justeras

Paul Andersson

Björn H:son Linde

Sekreterare

Ordförande
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Bilaga 1
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Bilaga 2
•

Havsbris stiftelse idag

•

Paragraf 7: Det förutsättes vidare att respektive förening verkar för att deras
medlemmar när så erfordras ställer upp med eget arbete för underhåll och
tillsyn av Havsbris.

•

Havsbris Vänner (HV) ligger under Havsbris stiftelse och
rapporterar till stiftelsens ordförande

•

Ingen direkt koppling till DBF

•

2010 har byföreningen renoverat taket i hallen i Havsbris
samt målat hall och toaletter

Arbete
•

Tvättat terrass

•

Tvättat fasaderna mot havet och mot norr

•

Målat fasad mot havet och mot norr

•

Målat takfot/undertak

•

Målat fönsteromfattningar

•

Rensat ogräs

•

Påbörjat renovering av de tre träskyltarna

•

Arbetstid fram till idag: ca130 timmar

Annat arbete
•

Renovering av tak i stora rummet (Tommy)

•

Terrassdörr (Tommy)

•

Belysning (?)

•

Budget för Havsbris stiftelse finns

•

Förslag på kommande arbete

•

Projektledning av målning och inköp av material

•

Statistik över uthyrning av Havsbris från 1 januari 2014

•

Förbättring av bokningssystem

•

Förbättring av bokningsinformation för beställare

•

Förbättring av information för stugvärdar

•

Ikoner för Havsbris och Havsbris Vänner
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Nästa steg
•

Byte av terrasstak (godkänt)

•

Målning under terrasstaket (godkänt)

•

Tvättning av terrassmöbler (godkänt)

•

Målning (öst)

•

Enkät - Alla byinvånare ska kunna ha synpunkter på utvecklingen av Havsbris

•

Målning av innertaket i stora salen

•

Ljudabsorbenter

•

Genomföra de andra åtgärderna som finns på listan, men som ännu inte godkänts

•

Komma överens med de tre stiftelsebildande föreningarna
att implementera paragraf 7!
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