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    Protokoll från styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening 

    tisdagen den 29 mars 2016 i WBS klubblokal Kajutan i Vikens hamn   

Närvarande:  
Jan Benke,  Ove Johansson, Robert Johansson, Lars Lindblad, Tuve Nilsson, Leif Olsson, 
Ann-Britt Strufve och Karin Ullström  
 
Ej närvarande:  
 Olof Engvall, Lars Niwong, Roger Sandberg  
Dagordning: 
§ 11 Mötets öppnande: 
Ordförande hälsar styrelsemedlemmarna välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§12 Fastställande av dagordning 
Den förslagna dagordningen fastställs. 

§13 Föregående mötesprotokoll  
Föregående protokoll godkänns.  

Följande kommentarer lämnas: Ann-Britt Strufve  
berättar att församlingsrådet är informerat om föreslagen renovering av stenmuren norr om 
Kyrkstugan.  
Ordföranden informerar om att årsmötet den 8 mars 2016 beslutat att elavtal  med 
Öresundskraft kommer att förnyas. Nu gällande avtal upphör 2016. 

§14 Rapporter 
 
a) Sophiamöllan  
Robert Johansson informerar: Under sommaren 2016 planeras det för att fyra ungdomar ska 
arbeta som guider och Sophiamöllan kan därmed ha öppet varje dag i sex veckor. Styrelsen 
planerar för  att anordna en "pröva på dag" vilket innebär att man ska lära ut allt om möllan  
och hur den körs. Syftet är att locka yngre personer till att engagera sig i den fortsatta driften 
av möllan.  
Kampanj gällande detta kommer i majnumret av Byaluren.  



Fredriksdalsmöllan ska renoveras. Flera personer har besökt Sophiamöllan för att se och lära 
sig av hur Sophiamöllan renoverats.  
Diskussioner förs om "miniaturSophiamöllan" och var den ska placeras. Nu står den i Östra 
Magasinet.  
b) Sjöfartsmuseet 
Jan Benke informerar : På Sjöfartsmuseets styrelsemöte diskuterades årets temautställning om 
Vikens hamn. Information om denna utställning kommer att publiceras i majnumret av 
Byaluren. Information kommer också att finnas på hemsidan. Flygfoto över hamnen av F 
Rege kommer att användas i utställningen. Detta är godkänt av F Rege.  
Museet kommer att hålla öppet från den 2 juli- 14 augusti 2016 på lördagar och söndagar.  
Ytterligare öppethållande kan ske enligt överenskommelse.  
Det ska sättas upp en skylt på G.Arnes sjöbod om att även den tillhör museet.  
Efter den information, om att museet behöver fler som engagerar sig, som gavs på VKB:s 
årsmöte den 8 mars 2016 har en person anmält sitt intresse.  

c) Stiftelsen Skeppargården  
Ann-Britt Strufve informerar: Trädgården är igång. Det har kommit besök från 
Hustoftagården.  
Flera studiebesök är inplanerade  
Eventuellt kommer styrelsen att kontakta bussbolag om att de kan lägga in studiebesök på 
Paul Jönska gården när de planerar bussresor i området. 

 d) Från kassören  
Leif Olsson informerar: Fonderna har gått med ett litet plus 2016  
Basolid + 0,40 och Catella - 0,32  
Peder Engfors är ny kontaktperson på Swedbank. Han förslår ingen ändring i fondinnehavet.  
Leif föreslår att styrelsen skall besluta om större utgifter och även protokollföra exakta belopp 
utöver de kostnader som VBK:s styrelse tidigare beslutat om.Till exempel filmen om Gunnar 
Jarring, kostnad för webmastertjänster samt renoveringskostnad av badhytter.  
Diskussioner förs om medlemsregistrering och  olika betalsätt för hur medlemmar ska betala 
medlemsavgift. 

e) Inkomna skrivelser med mera  
Ordföranden informerar om :  
 1) Folder/ information från "Hela Sverige ska leva" om hur man kan söka stimulanspengar 
till byaföreningar. bilaga 1  
2) Inbjudan till årsmöte " Hela Sverige ska leva" i Hästveda den 27 april klockan 18:30 bilaga 
2 
3) Folder från Seniorbolaget " Låt Seniorbolaget lösa några måsten " bilaga 3  
  
§15  Badhytter / Badbryggor 



Bryggorna ska läggs ut senast den 15 maj. Lisas brygga sköts av Höganäs kommun och läggs 
ut av NBC marin.  
Grusvägen till bryggan är inte handikappanpassad. Diskussioner förs om hur detta kan 
åtgärdas. En " matta" av ribbor med vajrar förs på tal. Ove Johansson får i uppdrag att googla 
för att återkomma med idéer. Ordföranden kontaktar NBC i ärendet.  
Diskussioner förs om den badstol som går att låna. För att låsa upp stolen behövs en kod som 
finns på Jollen. Det är viktigt att rätt telefonnummer står på skylten vid badstolen. 
Telefonnumret är till Jollen som nu byter ägare.  
Flotten som ska ligga vid Grähsa brygga behöver slipas och målas. Detta kommer att åtgärdas 
under maj månad. 

§ 16  Byaluren / Hemsidan 

Program till Vikenfesten publiceras i Byalurens majnummer. Vem som är gästartist är inte 
beslutat ännu. Artikel om Kullaleden vid golfbanan  finns i samma nummer.  
 
§ 17  Kulturkommittén  
Det finns inget att rapportera. 

§18  VBK-arrangemang  
a) Vikenfesten: Det förs diskussioner över den lista med 48 e:postadresser som Ove 
Johansson har gällande marknadsstånd på Vikenfesten. VKB har 15 egna marknadsstånd och 
vi kan hyra ytterligare 10. Eventuellt har några utställare egna stånd. Hyran är 600 Sek per 
marknadsstånd. På hamnplanen finns det plats till cirka 30 stånd. Principen " först till kvarn" 
gäller. Ove Johansson informerar de berörda enligt listan om hur många som får plats och 
vilken prioritering som gäller.  
Lars Lindblad ansvarar för att skaffa priser till VKB:S lotteri.  
b) Valborg: Kullabygdens kammarkör sjunger under ledning av Cecilia Alling Andersen. 
Vårtalet skulle ha hållits av Mikael Ribbenvik men när protokollet skrivs har han lämnat 
återbud och ersätts av Lars-Olof Strufve. Lars Niwong tänder vårbrasan och Jan Pettersson är 
kontaktperson på brandkåren 

§19 Övriga frågor  
a) Skötsel av rabatt vid statyen " Fiskafänget.  
Beslut: Ove Johansson får i uppdrag att sköta rabatten och kostnadsersättning utgår. Ove 
Johansson deltar inte i beslutet  
 
§ 10 Mötesplanering  

Styrelsemöten:   Tisdagen den 24 maj klockan 19:00 i Östra magasinet  
                            Torsdagen den 21juli klockan 19:00 i Östra magasinet  



 
Styrelsemiddag planeras den16 augusti, se särskild inbjudan.  

Karin Ullström                           Tuve Nilsson  
 
Sekreterare                                 Ordförande  
   


