
Protokoll fört vid styrelsemöte i
Vikens Kultur- och Byaförening
onsdagen den 14 april 2008 kl 19.00
i Östra Magasinet

.
VIKENS KULTUR-och

BYAFÖRENING

Närvarande:
Märta Braun, Bengt Brenå, Kjell Cronert (delvis), Birgitta Eklöf, Sven-Åke Hansson,
Anita Lindfors, Marianne Nilsson, Tuve Nilsson, Mats Svensson.

Ej närvarande:
Stig Ewaldson, Lars Östholm

Dagordning:

§21 Mötets öppnande
Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och särskilt Mats Svensson, som ny
ordförande i sjöfartsmuseet samt förklarade mötet öppnat.

§ 22 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 23 Föregående mötesprotokoll.
Bengt Brenå föreslog under § 14 att man borde sätta upp en skylt.om att tavlorna som
hängts upp i Östra Magasinet är målningar av Malte Kock.
Beslut togs att sätta upp en skylt med information om att Malte Kock målat tavlorna.

Om tavlorna kan hänga kvar i Östra Magasinet, åtar sig VKB att plocka ner dessa
när så behövs.

Mats Svensson framförde önskemål om att :fa.hänga tavlan med lotsbåten i Sjöfartsmuseet,
vilket vilket godkändesav styrelsen.

§ 24 Rapporter

a) Sophiamöllan.
Man håller på och räknar på kostnader för reparationer som skall utföras under året.
Möllan måste ha tillstånd för att komma åt utsidan för reparationer och målning av
näraliggande grannar. Gränser för Möllan går vid stengrunden. Väsby kommun ägde en
gång jord remsan bakom Möllan som när Väsby gick upp i Höganäs kommuntillföll
Höganäs. En1ig lantmäteriförrättningen har marken gått över till Möllans grannar. En1igt
jordabalken har mantillstånd att:fa. komma åt utsidan.



b) Sjöfartsmuseet
Sjöfartsmuseet har fått ny ordförande Mats Svensson.

Styrelsen består av:
Mats Svensson

Brita Malmberg
Jan Benke

Ingalill Stigborn
Ledamöter

Kjell Lundström
BengtTellström
Björn Barmen
Karl-Gustav Stigborn

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör

19 mars besiktigades husen av Mats Bjerhammar från Höganäs kommun. Museet har
önskemål om ny inbrottssäker dörr och karm.

Entren skall ändras så det blir bättre plats.

Arbetet med Eriksborg har inte kommit igång ännu. Dan Olsson skall renovera.
Läckage skall stoppas, så man kan använda Eriksborg som lagerlokal.

c) Paul Jönska Gården
Inget nytt att berätta. Man städar nästa måndag. Trädgårdens vårbruk startas.
Man slåss mott svalört och gräslök.
Ytterdörrana skall målas av Möllemålarna.

d) Från Kassören
Badhytterna
Pengar strömmar in för hyra av badhytterna. Dessa skall vara betalda sista april.
Elkostnaderna för stiftelserna betalas av VKB. Stiftelserna betalar sina räkningar och
skickar kopior till Birgitta som betalar ut pengar till stiftelserna i efterhand.

e) Inkomna skrivelser
Skrivelse har inkommit från Olle Lindskog angående biltrafiken i Viken, att man helst
skulle sänka hastigheten ytterligare och försöka få bort biltrafiken och omändra gamla
Viken till gångfartsområde . Styrelsen avvaktar kommunens övertagande av väg 111
och lämnar frågan idag utan åtgärd.

Skrivelse till Peter Kovacs från Tommy Brenner et al, ang VKBs handläggning av
hamnfrågan. Styrelsen konstaterar att ärendet ligger på kommunens planavdelning
och vi rar avvakta deras beslut.

§ 25 Badhytter/Badbryggor

PEAB håller på med reparation av trappan till stenbryggan. VKB står för kostnaden.
På Lisas brygga reparerar Anders Svensson trätrappan och Per Olsson bistår
GöranHallin vid reparation av trätrallen.



§ 26 Byaluren/Hemsidan

Kjell Cronert informerade om innehållet i nya numret av Byaluren.
Bia artikel om Vikenbiblioteket,Vikens båtsällskap en berättelse om Vikens hamns
utveckling. Fotbollen fIrar 75 år, tennisklubben, Kyrkan, Den mystiske frisören kom till
Viken plus en massa andra spännande artiklar.
Inbetalningskort kommer att ligga med i Byaluren.
Tidningen beräknas komma ut 9 maj.

Hemsidan

All ny information skall in på hemsidan. Paula skall meddelas om vad som skall in och
vad hon skall ta bort.

Pol elpriset skall fInnas på hemsidan vmje månad.

§ 27 Kulturkommitten
Många var och tittade på utställningen av konstverken i Östra Magasinet
söndagen den l 1april. Många kommentarer(160 st) lämnades om de olika konstverken.
Slutgiltigt beslut om konstverken skall ske på ett extra styrelsemöte. Preliminärt
datum är satt till 28april. Anita kollar med Stig om dagen passar.

§ 28 VKB -arrangemang

a) Årsmöte 2008
Inga kommentarer på årsmötesprotokollet. Vår nya revisor Willard Möller kontaktas av
Birgitta, som kollar om han har några kommentarer beträffande donationen.
Birgitta kollar även kostnaden för revisorarbetet.

b) Festkommitten

Valborg
Valborgsmässoaftonens program är helt klart.
Vårtalet kommer att hållas av Dir. Karl-Johan Hagman, körsång är klar
Jazzin Jacks kommer att spela i tältet. Hamnkrogen står för maten.
Ceremonimästare: Kjell Cronert.
Eftersläckning: Rune Lindskog som ser till att det fInns en frontlastare dagen före och efter.

Nationaldagen
Ceremonimästare: TuveNilsson
Talare: Pemilla Håkansson

Husarsextetten spelar.
Fremlab står för ljudanläggning. Tillstånd är sökt.
Till Nationaldagen gör vi egna planscher.

Vikenfesten
Budgeten är i det närmaste balanserad.
Måste gå igenom hur vi skall avskärma vägarna vid hamnen, så vi inte får samma kaos
som förra året.

22 kvinnliga företagare kommer att presentera sig i ett separat tält som sponsras
av företagarföreningen
Röda korset kommer att närvara under Vikenfesten.

Vi kommer att ha högtalaranläggning på stolpar i år.



c) Ungdomskommitten
Ingen information

§ 29 Övriga Frågor

HöstInöte

Hemgården är bokad torsdagen den 2 oktober kl.19 för HöstInötet.

Skåpet på Jollen huset är flyttat en halv meter på uppdrag av Hans-Erik.

Datum rör nästa styrelsemöte tisdag 24 juni kl.16.30 i Östra Magasinet,

Därefter middag kl. 19 på Hamnkrogen med respektive.

§30 Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.
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Sekreterare

Tuve Nilsson
Ordförande


