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Bertas Camping

Byahuset
Tisdagen den 7 Maj
Sigge Bengtsson
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Ann-Margreth Karlsson
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Bidragsansökan
Byapeng

Bidragsansökan
hos Byalaget
Byalagsträff

-

-

Trivab

-

Nationaldagsquiz

-

Bertas Camping – Sista året i kontraktet. Avtalet går ut i
slutet av Augusti i år och behöver omförhandlas om vi vill
fortsätta med aktiviteten. Förslag finns om att lämna över
ansvaret till Byahuset som är i stort behov av medel inför
renoveringen av huset.
Förslag gick ut på årsmötet om att lämna över ansvaret för
BC. Sofia skickar ut ett mail till föreningarna och ställer
frågan igen. Vi vill ha svar slutet av Maj.
Ann-Margret tar med frågan till Byahuset.
Sista ansökningsdagen är den 15 Maj
Förslag om att ansöka om en skrivare.
Inga nya bidrag är sökta. Förslag om att ansöka pengar till
pumpafrön till en pumpatävling till höstmarknaden.
Ansökan om pengar till myggfångare.
Sofia skriver ihop en ansökan.
Lärarna har bett om en byalagspeng till en skolresa, kostnad
för buss. Vi vill att barnen gör en motprestation såsom en
städdag före skolavslut. Bussbolaget skickar fakturan till
Byalaget.
Den 2/4 med kommunen. Hölls i Mjöbäck, Sigge och Roger
var där. Info om Holsljunga skola. Det ska göras en ny
utredning om skolan.
Sociala Stödteamet – ställer upp om det finns någon/några
som har behov.
Kommunen vill ha in nomineringar till stipendiater.
Leader Sjuhärad, ”Hela Sverige ska leva”. Röstning om vem
som ska representera genomfördes.
Bo bättre i byggemenskap. Julia Lindholm.
Nästa byalagsmöte i Sexdrega den 24/9 18.30
Sofia har skickat in förslag före Påsk. Vi ska hämta tidningen
den 23 Maj mellan 16-18 på em. Meddela Lena Karlsson på
banken om vem som kommer. Vi försöker förvara
tidningarna i Byahuset. Kolla med styrelsen om det är ok.
Lådorna på Bertas Camping skulle behöva bytas ut. Sigge
hör med Oveda om de kan göra nya lådor.
Blir den 6/6
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Oktoberfest?

-

Valborg

-

Fixardag vid
Bertas Camping

Spegeln

-

Övriga Frågor

Nästa möte

-

Bengt och Stefan håller i Quizet.
Oliver Lindgårde sköter musiken.
Ann-Margret inventerar inför inköp.
Sofia frågar om vi kan låna hjulet. Priser behöver köpas in.
Dukning sker dagen innan, onsdagen den 5/6 kl. Sigge
kollar med Roger om de kan fixa lite under dagen. Sista
finishen görs på Torsdag.
Fråga Johanna och Lillyrose om de vill hjälpa till med lotteri
och korvförsäljning.
Minsta antalet personer som behövs för att det ska bli av:
100 personer. 120:-/person.
I samband med marknaden finns förslag om att ordna en
oktoberfest.
Feedback – Ljudet kunde vara bättre. Inför nästa år.
Fint väder i år igen.
Likt förra året samlar vi oss och gör en vårstädning på BC. Vi AM.K
hoppas på många deltagare. Byalaget bjuder på fika.
SL
Lördagen den 25 Maj till kl. 10.00
Bjuda besökare på fika den 30 Maj. Tipsa tidningen och
Radio om fikadagen.
Ny medarbetare: Carin Ljungblad
SL
Svårt för folk att respektera manusstopp.
Spegeln kommer ut i midsommarveckan.
Ta med ifrån Byalaget; Fikat i församlingshemmet, Valborg,
Quizet, Bertas Camping. Marknaden, En ny Fotokalender för
nästa år. Fota av nya anslagstavlan.
Röjning av allmänna platser i Holsljunga, har fullständigt
fallerat pga ointresse ifrån Skogsällskapet. Sandra, Frank
och Gösta har försökt att komma till tals med ansvariga men
fått kalla handen. Frågan är hur vi går vidare?
Fler blomsterlökar att plantera? AnnMargret kollar med
”Välkommen till Holsljungaskylt” Utlys en tävling om hur en
skylt kan se ut. Styrelsen utser bästa förslag på
höstmarknaden.
Vi behöver fler fina bilder till Holsljunga.se
Nästa möte bestämdes till den 17/6 då grillar vi. Kl. 18.00
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