

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa byalag tisdagen den 2 aug 2019.

Närvarande: Caj, Mårten, Caroline, Werner, Tommy, Erik och Sven.
P1. Ordf hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.
P2. Att jämte ordf justera dagens protokoll utsågs Erik och Tommy.
P3. Ekonomi: Dagens kassa är 63 925,94:-.
P4. Rapport från Harlösadgen den 6 juni.
	Positivt:
    a/ Dansbanan med traktorer för barn var ett populärt inslag för de minsta besökarna.
    b/ Besöksparkeringen fungerade bra.
    c/ Goldvingklubbens deltagande var ett populärt inslag för besökarna. De var nöjda med 	    	 den nya placeringen vid kiosken.
    d/ Containeruppställningen där alla kunde slänga sina sopor var uppskattat.
    e/ Vildsvinsgrillningen var ett uppskattat nytt inslag på Harlösadagen. 
      Att tänka på till nästa år:
    f/ De som tar emot knallarna nästa år måste vara där tidigare eller på annat sätt
       klara ut vilka platser de skall vara på när dom kommer. Placeringslistor till alla som     	 hjälper till med utställarplacering.
    g/ ALLA måste hjälpa till med rivningen av tält när detta skall göras direkt efter 	      	traktorparaden.
    h/ Vepan ”Harlösadagen” hängs upp vid infarten till knallegatan nästa år.
    i/ Bättre flaggning vid avfarten när de första traktorerna återvänder till fältet.
    j/ HIF hade ett önskemål att till nästa år vara närmare lekplatsen med sitt tält.
    k/ Skylta bättre till bajamajorna nästa år och eventuellt skaffa fler. Sponsring skall sökas!
    l/ Skaffa fler kylar och frysar till serveringen. I år såldes 245 portioner av Vildsvin.
    m/ Sista traktorn i paraden skall förses med hälsning och tack från Byalaget.
    n/ Eventuellt glassförsäljning på torget. Kontakt med vår ICA butik som vill hålla i det.
    o/ När skall knallarna plocka ner tälten? Börja nedpackningen kl. 1500 
        och slut kl. 1600?
P5. Afterwork.
    Nästa afterwork på Bränneriet är fredagen den 4 okt kl. 18.30. Petra Kvist kommer
    att tillfrågas att stå för underhållningen. Caj kontaktar Petra!


P6. Utebio lördagen den 17 aug.
     Utebion den 17 aug startar kl 21.00. Besökarna tar själva med sig stolar och fika
     efter eget behov. Eventuellt skall en popcorn-maskin hyras in denna kväll. 

P7. Nästa byalagsträff för Eslövs kommun.
   Nästa byalagsträff i Eslövs kommun är den 10 okt kl 18.00 i stadshuset Eslöv.
   Harlösa byalag representeras av Caj och Erik. Aktuella frågor från oss är: 
   hastigheter på våra vägar i byn, trottoarerna göras tillgängliga för gående
   längs väg 104 och Revingevägen samt om byapeng till de mindre orterna i kommunen.

P8. Cykelloppet söndagen den 8 sept.
    Samling kl 08.00 på Bränneriet för arrangörerna. Årets cykellopp skall stödja Hjärt
    och lungfonden. Caj gör anslag att sätta upp i byn. Startavgifterna bestämdes
    till 150 kr för familj, 50 kr för enskild och 20 kr för ungdom upp till 15 år. 
    Caj är sammanhållande för aktiviteterna denna dag.

P9. Nästa sammanträde är tisdagen 26 aug kl. 1830.

P10. Ordf. tackade för visat intresse samt förklarade sammanträdet för avslutat.
Justeras:

Ordf. Caj Lindblom

Erik Hopkins.                                                Tommy Nilsson.

Vid protokollet: Mårten Myrkrans


