Från Byaföreningens möte 180822
Mötet inleddes med avstämning inför höstmarknad i Sundelius park den 1/9. Vi hade
bjudit in deltagare från andra föreningar, organisationer och företagare.
Upplägg och aktiviteter diskuterades och vi fick ihop ett koncept vi tror kan fungera.
Jättetrevligt att vi kan samlas och göra detta gemensamt för byn.
Affischer kommer upp inom några dagar runt om i byn.
Vi kommer även att publicera mer detaljerad information på hemsidan inom kort.
Efter det gemensamma mötet övergick styrelsen till ordinarie dagordning.
Beslut fattades om att skänka utedansbanan till en förening i byn som vi tror kommer
ha nytta av den.
I Byaföreningens ägo finns en lyktstolpe avsedd för Laddran som vi kommer hämta
hem och förhoppningsvis åter få på plats där den är avsedd att stå.
Pumpatävling kommer att gå av stapeln söndagen den 14/10 kl. 14.00
Vi ska försöka att anlita någon att komma och hålla föredrag om bland annat
pumpaodling i samband med detta. Vi kommer att bjuda på eftermiddagsfika och alla
är välkomna, inte bara medlemmar. Mer info kommer under hösten.
Byaföreningen har fått en gåva i form av ett antal fotoalbum innehållande bilder från
Marieholm från 1900-talets början och framåt. Vi avser studera dessa och ta hjälp att
identifiera hus, personer och annat intressant och sedan digitalisera för framtiden.
Vi har haft och har klydd med medlemskort och hela rutinen kring vårt utskick. Vi kan
bara beklaga att det råkat bli så, och meddela att vi kommer se över rutinerna inför
nästa års utskick.
Dock vill vi meddela att har man betalt in medlemsavgiften så är det registrerat och
medlemskapet gäller 1 år från inbetalningsdatum.
Har du inte fått något inbetalningskort går det såklart bra att närsom betala in
100kr/familj antingen via bankgiro eller swish. Uppge då namn, adress och e-post.
Du hittar mer info om hur du blir medlem på vår hemsida:
marieholmsbyaforening.com
Två ur styrelsen har anmält sig till Eslövs kommuns workshop om samverkansarbete,
kommunen vill fördjupa sitt samarbete med föreningar och andra idéburna
organisationer. Genom samverkan och samspel är förhoppningen att gemensamt bli
bättre på att ta tillvara möjligheter och lösa utmaningar i samhället idag och framöver.
Det var i stort vad styrelsen avhandlade på höstens första möte.
Har du frågor eller funderingar kan du som alltid kontakta oss
på info@marieholmsbyaforening.com!

