MARIEHOLMS BYAFÖRENING
Verksamhetsberättelse för år 2013
Föreningens årsmöte hölls på Marieholms Gästgivaregård den 20 mars 2013. Ordföranden Rustan
Ligander hälsade medlemmarna välkomna. Valberedningen presenterade ett förslag till en ny styrelse .
Som ordförande omvaldes Rustan Ligander för ett år. Kerstin Nilsson omvaldes till kassör för två år.
Som ledamöter för en mandattid på två år omvaldes Rasmus Gustafsson, Petter Gustavsson och Börje
Landby, samt nyvaldes Sven Sandell. Till revisorer för ett år omvaldes Hanne Nedergaard och Göran
Lemnell. Till revisorsuppleanter för ett år omvaldes Nils-Olof Gunnarsson samt nyvaldes Raul
Högberg. Till valberedning för ett år omvaldes Maria Gustafsson Mölstad, sammankallande, och Jan
Nilsson, samt nyvaldes Olle Håkansson. Årsmötet beslöt att inte ändra årsavgiften, som är 100:kr/hushåll.
Efter mötets avslut bjöd Lars Linder på en underhållande och inspirerande stund med tankar, toner och
allsång.
Under året har styrelsen haft elva möten, alla i biblioteket. Alla protokoll finns att läsa på föreningens
hemsida.
Årets första arrangemang var en välbesökt filmkväll om Marieholm på Marieskolan.
Senare följde sedvanlig städning vid ankdammen inför Valborgsmässofirandet.
Många kom som vanligt, trots att vädret inte var det bästa, för att fira Valborgsmässoafton.
Nils-Olov Gunnarsson framförde, för Marieholm och Marieholmsborna, ett aktuellt och intressant tal.
Sedan hjälpte byns ungdomar till med tända elden.
Den 26 maj var det dags för bussresan till Malmö Arena och föreställningen Tattoo.
Midsommarafton kläddes och restes midsommarstången i Sundelius Park. För sista gången uppträdde
Klippanamatörernas Folkdanslag och ledde dans och lekar!
Den 6 juli hade vi en trädgårdsvandring med tipsrunda. Den här gången i tre trädgårdar i byns västra
del. Frågorna och svaren finns på hemsidan.
Den 21 september, anordnades en höstmarknad med flera deltagare som sålde närproducerade
produkter. Samma dag presenterades årets Marieholmar, Olle Håkansson. Olle har under många år
arbetat för att få rekreationsområdet Laddran till stånd.
Nästa aktivitet var en trevlig ölprovning på Gästis den 1 november guidad av Jonas Kjellman.
Årets sista aktivitet var julmarknaden den 8 december. Byaföreningen del var den här gången vid och i
biblioteket. Trots ett ihärdigt regnande kom många besökare.
Tillsammans med övriga Byalag/Byaföreningar i kommunen (kallas EBR), har vi vid två tillfällen
träffat representanter för kommunen, alltid kommunalrådet och vice kommunalrådet men även
tjänstemän.
Mötena förbereddes genom träffar med representanter från flera av Eslövs alla byar.
Representanter för styrelsen och engagerade bybor har även:
o haft en träff med Sydsvenskan angående pågatåg
o träffat kommunens fältsekreterare
o deltagit i två byavandring om vad som behöver åtgärdas i byn från kommunens sida.
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o deltagit bildandet av ett vattenråd för Saxån Braån
o utfört plantering av träd och buskar i Laddranområdet.
o arbetat med att få belysning vid Laddran.
På webben finns vi på www.marieholmsbyaforening.com
Föreningen medlemsantal var vid årets utgång 343 st en ökning med 19 st nya medlemmar.
Slutligen, ett varmt tack till alla sponsorer, medlemmar, andra föreningar m.fl. som ställt upp för
föreningen och därmed medverkat till att göra vår by så trivsam som möjligt.
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