Lycke Samfällighetsförening
Möte 1200916
Plats:

Hos, Jan-Ove Asp, tomt 127.

Närvarande:

Jan-Ove Asp
Lennart Bergqvist
Frede Jensen
Kim Nygård
Leif Hansson

Ej närvarande:

Jens Muusman-Andersen

§ 1.

Jan-Ove Asp öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2.

Dagordningen godkändes.

§ 3.

Föregående protokoll.
Godkändes.

§4.

Ekonomin.
På bankkontot.
Fond
Kontant i kassan.

161.766:40.000:2844:-

8 st har inte bet sin avgift till samfälligheten. Detta kommer nu
lämnas till kronofogden.
Ordföranden informerade att kronofogden tar 600:- för detta .
Förseningsavgifter och räntekostnader driver man inte in.
Ekonomin är god.
§ 5.

Inkomna skrivelser.
Trafikverket har meddelat att det statliga bidraget kommer
höjas för vägen genom området.
Det har också kommit till vår kännedom att det kommunala
bidraget kommer sänkas inom Klippans kommun. Detta gör att
det kommer bli stor protest från samfälligheterna.

Ordföranden Jan-Ove informerade att Nårab åter har varit i
kontakt med honom ang. problemen med parkerade bilar på
vägar och vändzoner. Nårab diskuterar nu internt vad man skall
vidta för åtgärder.
§ 6.

Info från fiskekommitte´n.
Fisketävlingen om Lycke vandringspris kommer gå av stapeln
Lördagen den 3 november. Tävlingen börjar kl. 08.00 och
avslutas kl. 12.00.
Sjön stänger för allt fiske över vintern, sista fiskedagen blir
söndagen den 9 december och öppnar igen lördagen den 16 mars
2013 om det är isfritt.

§7.

Övriga frågor.
Kräftskivan var en mycket trevlig tillställning, fast det inte var
många som deltog. Så det blev diskussion om den dåliga
uppslutningen, 28 st inkl. 4 barn.
Lycke fiskedag som fiskekommitte´n arrangerar på våren , där
de boende får fiska gratis är det inte heller något stort intresse
för. Styrelsen börjar tröttna när intresset är så litet, det läggs
ner en massa jobb och pengar. Frågan kom upp om vi skall
lägga ner dessa arrangemang?

§ 8.

Nästa möte
Skall vara hos Jens Muusman-Andersen , sönd. 121125 ,
kl. 10.00.

§ 9.

Avslutning.
Ordföranden Jan-Ove Asp tackade för dagens möte.

Sekreterare

Ordförande

………………………………

………………………………….

Lennart Bergqvist

Jan-Ove Asp

