Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 14 December 2021 kl. 19.00–21.00
Hos Agneta Dahlberg.
Närvarande:
Frank Gubert, Simon Hägg, Karin Pettersson, Agneta Dahlberg, Jan-Peter Tingström,
Lars Olsson, Jan-Olof Hasselborn.
1) Föregående protokoll godkändes, uppföljning av att göra punkter.

2) Avstämning från kommittéerna
Bevara och vårda  Ardre Kyrka är invigd efter renoveringen.
 Handläggning av änget tar sin tid, därav ingen ersättning ännu.
Eventuellt kan vi söka bidrag av egendomsnämnden (Visby stift).
 Vi har skickat in ansökan om bidrag att göra en 3D kopia av Ardrekistan.
Original kistan finns att skåda på Historiska Museet i Stockholm.
 Vi har fått en del svartvita foton från en dam i Hejde, där b.la. Kaupungs och
Botvalde figurerar på fotona, skall lämnas till Arkivboden.
 Länsstyrelsen söker bygglov för att placera en liten bod vid Mullvalds änge, det
handlar om ett utedass och en liten förrådsdel.
Sojdet  ”Soidesgubbarna” började arbetet den andra onsdagen i oktober och har nu
jobbat varje onsdag sen dess.
 Vi hoppas kunna köra en bränning i sommar.
Bygdegårdskommittén 






Vi har skaffat skyltar till ”Bastu”, ”Arkivbod” och ”Bygdegård”, betalas med
bidrag.
Janne har beställt en ny spis till bygdegården (det var jordfel på en av de gamla
som vi nu ersätter).
Brandfilt, brandsläckare och brandvarnare till bastun är inköpta.
Vattenläckan vid diskmaskinen är lagad.
Vi har skickat in ansökan för att få ersättning för hörselslingan som är
monterad i bygdegården.
Förslag på utegym och grillplats vid bygdegården, skall tas upp på årsmötet.

Evenemangskommittén  Målsättningen är att kunna ha 2-årsmöte den 18e februari 2022 kl: 19:30.
Motioner till mötet ska enligt stadgarna lämnas in senast 10 dagar före.
 Förslag från Josefin Eriksson (fritidsboende i Ardre) och Simon Hägg om att ha
en ”jul-dag” i Ardre den 22a eller 23e december med fiskdamm, tipspromenad
och glögg m.m. Vi kollar upp intresset.

Framtids- & utvecklingskommittén  Ljusa Udden söker bidrag till att bygga ett utegym vid ”strandängen” på
Ljugarns stranden, norr om Strandcaféet där gamla minigolfbanan låg förr.
3) Ekonomi, avstämning av antal medlemmar som betalt årsavgiften.



Endast 86 betalande medlemmar hittills jämfört med drygt 160 förra året.
Karin och Janne gör ett utskick till 2022 om medlemskap och då även inbjudan
till årsmötet.

4) Nyinflyttade
 - Marc Günter och Stefan Schlich har fått boken Ardreboar.
5) Inkomna skrivelser
 6) Övriga frågor
 Ardre IF - Bernt Augustsson har väckt intresse om att få igång Ardre IF igen, JanPeter ”Janne” Tingström och Simon Hägg är involverade.
7) Att göra:






Länka till ”Boka Ardre Bygdegård/Bastu” på http://ardre.nu startsida - Simon
Skicka mailutskick som informerar att Bastun är öppen igen - Simon
Vattenprov till lasarettet - Janne
Utskick om medlemsavgift och inbjudan till årsmöte - Karin och Janne
Änget - Frank, Lasse och Janne

8) Utvärdering av mötet
Tack till Agneta för Kaffe & Glögg.

Ardre 2021-12-14

_______________________
Frank Gubert ordf.

______________________
Simon Hägg sekr.

