
 
Protokoll från styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening 
 tisdagen den 4 februari  2014 kl 19.00 Östra Magasinet 
 
Närvarande: 
Olof Engvall, Agnetha Edwardson, Stig Elversson, Anders Forsgren,  
Carl P Larsson, Marianne Nilsson, Tuve Nilsson, Roger Sandberg, Ann-Britt Strufve,  
Karin Ullström 
 
Ej närvarande: Susanne Torkeli 
 
Dagordning: 
§  1 Mötets öppnande: 
  Ordförande hälsar styrelsemedlemmarna välkomna och förklarar mötet öppnat.                                                             
 
§ 2 Fastställande av dagordning: 
Den föreslagna dagordningen fastställs. 
                                       
§ 3  Föregående mötesprotokoll: 
Lämnas utan kommentar och godkänns därmed. 
 
§ 4 Rapporter: 
       a) Sophiamöllan 
           Stig Elversson informerar: 
           Julmarknaden den 8 december 2013 fungerade hyggligt trots regnväder. Intäkterna 
           uppgick till 9000 Sek. Det behövs något färre godispåsar till nästa år. Stig slutar som   
           ordförande i styrelsen för Sophiamöllan inför år 2014. Förslag till ny ordförande är Robert 
           Johansson som väljs vid årsmötet. 
           Möllans stenfot behöver repareras. Vattenavrinning över östra porten behöver installeras. 
           Materialet finns och arbetet utförs av styrelsemedlemmar. Sophiamöllans svansträ ska kläs  
           med plåt till en beräknad kostnad av 2000 Sek. Diskussioner förs om att eventuellt 
           installera fasadbelysning på båda sidor av möllan. Staketet som går runt omgången 
           behöver förses med skyddsnät för att förhindra fallrisk.           
           Sopiamöllans öppettider 2014 är följande: 
           Alla söndagar i juli månad 11.00 - 16.00 
           Lördagen den 26 juli i samband med Vikenfesten klockan 9.00 - 16.00 
           Första söndagen i augusti månad klockan 11.00 - 16.00. 
           Stig skickar öppettider till Paula Sallmen för publicering på VKB:s hemsida. 
           Stig framför att det framkommit synpunkter från Sophiamöllans styrelse om att det finns  
           önskemål att hela Sophiamöllans styrelse träffar VKB:s styrelse 1 gång per år. 
           VKB:s styrelsemedlemmar funderar och frågan återkommer under våren. 
  
       b) Sjöfartsmuseet 
            Carl P Larsson informerar: 
            Sjöfartsmuseet har varit mycket välbesökt år 2013 i förhållande till tidigare år. 
            Temat som planeras för 2014 är Sjömansarbeten och Sjömanskost i samarbete med 
            Restaurang Galejan.  
            Det uppstod skador på Eriksborg under stormen Sven.  
            Försäkringsbolaget står för den reparationskostnad som uppstått. 
            Sjöfartsmuseets  är öppet 24 juni - 10 augusti 2014  under följande tider: 
            tisdagar - lördagar 14.00-17.00 och söndagar 13.00- 17.00 
 
       Carl skickar öppettider till Paula Sallmen för publicering på VKB:s hemsida.           
       Carl instämmer i  önskemålet, som framförts av Stig under § 4 a, om  att även  
        Sjöfartsmuseets styrelse gärna träffar VKB:s styrelse 1 gång per år. 
 
       c) Stiftelsen Skeppargården 



          Ann-Britt Strufve informerar: 
          Stiftelsen Skeppargården gick med  ett underskott på 38000 Sek under år 2013. 
          Trots underskottet har stiftelsen god ekonomi. 
          Viveka Ajnetoft har valts in som ny medlem i stiftelsens styrelse. 
           Paul Jönska gårdens öppettider och program 2014 är följande: 
           Trädgårdsrundan 6-8 juni klockan 10.00-17.00 
           Tusen trädgårdar 29 juni   klockan 10.00-17.00 
           Våffelservering 13 juli      klockan 14.00-17.00 
           Höstrundan 14 september  klockan 14.00-17.00 
           Söndagsvisningar 22 juni till och med 31 augusti klockan 15.00-17.00 
           Julmarknad    6 december   klockan 13.00-15.00. 
           Ann-Britt skickar öppettider till Paula Sallmen för publicering på VKB:s hemsida. 
 
           Ett päronträd blåste ner under stormen Sven. Det ska ersättas med ett körsbärsträd. 
           Ordföranden informerar/påminner om att söka bidrag från kommunens "stormbidrag." 
           Diskussioner förs om hur verksamheten på Paul Jönska gården ska marknadsföras. 
           Turistbyrån i Höganäs kommer att informera och marknadsföring planeras även gällande  
           sociala medier. 
           När det gäller underhåll behövs det nytt staket och nya beslag på fönster. Anbud på 
           kostnad har lagts ut.  
 
       d) Från kassören 
            Kassören informerar om att Vikens Kultur- och Byaförening gör ett nollresultat 
            verksamhetsåret 2013. Kassören delar ut Budget 2014 bilaga 1 och  Balansräkning 2013 
            bilaga 2. 
           Ordföranden informerar om verksamhetsberättelse 2013 som kommer att publiceras i  
            nästa nummer av Byaluren bilaga 3. 
       e) Inkomna skrivelser med mera. 
           Diskussioner förs om utveckling av Vikens hamn mellan hamnföreningen och kommunen.    
           Ordföranden visar en skiss på hamnplanen som tagits fram år 2006 och fortfarande är  
           aktuell. Denna skall överlämnas till VHF vid deras nästa styrelsemöte. 
       
 
§ 5 Badhytter/Badbryggor 
     Stenbryggan har klarat sig väl genom höstens stormar. Sten har blåst upp och ett träräcke har   
     blåst sönder. Detta kommer att åtgärdas under våren 2014. 
     De övriga badbryggorna har klarat sig Några djupt förankrade fästen till Lisas brygga har   
      underminerats av stormvågorna. Bild bevis skickade till NBC Marine som kommer i slutet av  
      april och reparerar och lägger ut brygga.. Den trasiga stegen på piren kommer att lagas inför  
      badsäsongen. 
      Några av badhytterna har trasiga tak och färg har släppt. Detta beräknas vara åtgärdat inför att  
     badsäsongen inleds. 
 
§ 6 Byaluren/Hemsidan 
      Olof Engvall informerar: 
      Nästa nummer av Byaluren utkommer den 9 maj 2014. I stort sett är innehållet i det numret   
       klart. Byaluren i maj kommer att innehålla 40 sidor. Olof berättar om innehållet i majnumret  
       och lite historik från det att första numret utkom  år 1996. 
       Ordföranden kommer att träffa Lennie Timour för att diskutera upplägg/utveckling av  
       hemsidan. Diskussioner förs också om  hur VBK kan vara mer aktiv på facebook. 
 
§ 7 Kulturkommittén 
      Diskussioner förs om de förslag, som skickats ut till styrelsemedlemmarna, om konstnärlig 
      utsmyckning av nya rondellen vid Prästavägen.  
 
§ 8  VKB-arrangemang 
       a) Förberedelse inför årsmötet den 5 mars 2014 i Hemgården 
           Öresundskraft och Höganäs kommun informerar om fortsatt fibernätets utbyggnad i  
           Viken. Balans räkning och verksamhetsberättelse gällande år 2013 kommer att 
            presenteras. 
          
§ 9  Övriga frågor 
         a) Förslag till talare gällande Valborg och Nationaldagen 
            Talare på Valborg är Sara Berger. Talare på Nationaldagens är inte fastställt ännu.  
            Ann-Britt Strufve föreslår Bo Andersson, skådespelare. Ordföranden tar kontakt med Bo 
            Andersson och återkommer. 



       b) Vikenfesten kommer att äga rum den 25 och 26 juli och arrangeras av företaget  
            Partyfabriken 
 
§ 10 Mötesplanering: 
       Årsmöte onsdagen 5 mars klockan 19:00 i Hemgården 
       Styrelsemöte tisdagen den18 mars klockan 19:00 i Östra magasinet 
        
 
 
Karin Ullström                                          Tuve Nilsson 
Sekreterare                                                 Ordförande 
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