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Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011
Föreningens årsmöte hölls på gästgiveriet den 23 mars 2011. Valberedningen presenterade
sitt förslag till ny styrelse. Rustan Ligander valdes till ordförande. Till kassör omvaldes Kerstin
Nilsson för två år. Som ledamöter för en mandattid på 2 år omvaldes Börje Landby och Roland
Nilsson samt nyvaldes Rasmus Gustafsson.
Efter mötet bjöds det på kaffe och kakor och Ann-Marie Svensson och Mats Larsson underhöll
med sång och berättelser på temat ”På Ulla Billquists tid”.
Även i år hade vi städning vid Ankedammen inför valborgsmässoafton.
Årets valborgsmässofirande blev uppskattat med ca 200 personer närvarande. Kjell Lindström
höll årets vårtal och SPF kören stod för sångerna. Ungdomar från MH-gården tände bålet samt
hade korvförsäljning.
Midsommarafton firades som vanligt i Sundeliusparken med många besökare och vi hade
även i år tur med vädret. Midsommarstången kläddes och restes på förmiddagen, och
glädjande nog deltog även yngre bybor, för att sedan på eftermiddagen dansas runt. Klippans
folkdanslag var också på plats med musik och ringlekar och andra lekar.
Höstfesten hade vi i år i Sundeliusparken den 15 oktober. Inriktningen var att samla lokala
producenter av vitt skilda produkter. Bl.a. såldes potatis, majs, surdegsbröd, frukt, honung,
marieholmskorv och MIS och bouleklubben hade korv och lottförsäljning. Flera företagare i
området visade sina utbud. Röda korset sålde bl.a. böcker, byaföreningen hade lotteri.
Dessutom fanns flera äldre traktorer till beskådande.
För andra året utsågs årets Marieholmare. Priset gick till Britt-Marie Carlsson för att
–”hon är en trygg punkt för både barn och föräldrar i kyrkans förskola”.
Den 4 december var det dags för julmarknaden med aktiviteter i parken, runt centrumhuset,
Lekland och yllefabriken. Byaföreningen bidrog med lottförsäljning i Sundeliusparken.
Under året har byaföreningen även haft möten med EBR, Eslövs ByalagsRåd, d.v.s. andra
byalag/byaföreningar och vid ett par tillfällen träffat kommunens politiker och tjänstemän för att
diskutera saker och ting som kan bli bättre.
Andra saker vi bl.a. har arbetat med under året är:
-

En vårfint-dag lördagen den 21 maj. Vi hjälptes åt att snygga upp, röja och plantera i
byn.

-

Tipsrundor genomfördes varannan söndag, i samarbete med MIS, under sommaren.

-

Föreningen organiserade en resa till Sweden International Tatoo i Malmö Arena den 22
maj.

-

Vi genomförde en uppskattad trädgårdspromenad med tipsrunda lördagen den 18 juni.

-

Vi deltog vid Onsjö Härads Hembygdsförenings 75-årsjubileum i juli på Trolleholm.

-

Vi har försökt få kommunen att sköta grönområdena och rabatter bättre.
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-

Det fortsatta arbetet med Laddran resulterade i att kommunen anslog 600 000 kr till
projektet.

-

Vinprovning som genomfördes på gästis den 23 november.

-

Lämnat synpunkter på ett planförslag om byns centrala delar.

-

Vi har lämnat synpunkter på kommunens remiss på cykelplan 2011

-

Träffat ansvariga tjänstemän för att försköna byn och speciellt parken.

-

Arbetat med att få belysning vid avfarten västerifrån på väg 17.

Övrigt:
Medlemsantalet var 371 st. varav 24 var nya medlemmar för 2011.
Styrelsen har haft 11 st. protokollförda möten under året som ni kan hitta på hemsidan.
Ledamoten Jörgen Johnson avsade sig uppdraget i december.
Vi vill tacka alla sponsorer, medlemmar, andra föreningar m.fl. som ställt upp för föreningen
och för Marieholm.
Till sist: Flera ledamöter deltog vid jordfästningen av Börje Gustafsson, Mr Marieholm, i
Reslövs kyrka. Börje har betytt så mycket för byn och byaföreningen och han var den som
initierade föreningens tillkomst 1987.
Marieholm i mars 2012
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