Protokoll styrelsemöte 2019-09-09

Föregående protokoll
Tidigare planer på att ha en höstaktivitet i Dahliaträdgården skjuts upp till nästa
år när dahliorna blommar som mest.

Aktiviteter
Höstaktivitet blir en guidad tur i Enskede gård med Hans Antvik från
Hembygdsföreningen. Efter promenaden bjuder villaföreningen på fika i
Enskedeparken. Information om detta kommer att delas ut i medlemmarnas
brevlådor. Höstmöte kommer att äga rum på Cicada (f.d. Lindehov) den 24
oktober kl. 18.30.

Ekonomi
Vi har för närvarande 241 medlemmar av 347 möjliga (fastigheter) vilket
motsvarar 69 %. Styrelsen beslutade att ge Dahlia-entusiasterna bidrag till nya
vattenslangar och att från och med nästa år stödja entusiasterna med ett fast
belopp på årsbasis. Det blir på så sätt lättare för dem att planera eventuella
inköp. När det gäller medlemsavgiften måste vi informera om att inte betala
den före årsskiftet! Det blir så mycket dubbla betalningar för flera år framåt och
mycket extra arbete för kassören att hantera. Det har också kommit in förslag
om att betalning för hyra av mustpressen kan göras med Swish istället för
kontanter.

Webbredaktionen
Vi lägger upp information om att mustpressen kan betalas med Swish.

Lindegårdsnytt
Nästa nummer av Lindegårdsnytt utkommer i mitten av oktober.

Rapport från arbetsgrupperna
Inget att rapportera.

Grannsamverkan
Göran har fått en ny polisrapport och har beställt nya skyltar om
Grannsamverkan i området, dessa delas ut kostnadsfritt av polisen och kommer
att bytas ut.

Övriga frågor
Det har inkommit önskemål om utegym i Lindeparken och om villaföreningen
stödjer detta och kan hjälpa till med att kontakta kommunen. Frågan har varit
aktuell tidigare när Parkgruppen var aktiv, och eftersom det pågår mycket
aktiviteter i parken både av boende, förbipasserande och skolor som är där och
har idrottslektioner, så ser vi gärna att man bygger ett utegym i parken.
Styrelsen gör ett försök och skickar en skrivelse till kommunen.

Nästa möte
Nästa möte onsdagen den 9 oktober.

