
 

 

Verksamhetsberättelse	  för	  Ängsholmens	  friluftsförening	  2019/2020	  
	  
Möten	  
Styrelsen	  har	  under	  året	  haft	  fyra	  ordinarie	  möten	  av	  vilka	  tre	  har	  protokollförts.	  Det	  icke-‐
protokollförda	  mötet	  26	  april	  handlade	  i	  huvudsak	  om	  utestående	  praktiska	  frågor	  att	  lösa	  
sedan	  föregående	  möte,	  samt	  nya	  som	  tillkommit.	  Utöver	  i	  ordinarie	  möten	  har	  en	  stor	  del	  
av	  styrelsens	  arbete	  under	  året	  skett	  löpande	  i	  den	  egna	  slutna	  Messenger-‐gruppen,	  bland	  
annat	  genom	  flera	  videokonferensavstämningar.	  
	  
Datum	  för	  ordinarie	  styrelsemöten	  verksamhetsåret	  2019-‐2020.	  

• 11	  augusti	  2019	  (protokoll	  bifogas)	  
• 29	  mars	  2020	  (protokoll	  bifogas)	  
• 26	  april	  2020	  (protokoll	  skrevs	  ej)	  
• 1	  juni	  2020	  (protokoll	  bifogas)	  

	  
Årsstämman	  2020	  äger	  rum	  den	  1	  augusti	  2020	  klockan	  14.00.	  	  
	  
Gemensamma	  aktiviteter	  
	  
VI	  hade	  en	  superstäddag	  den	  12	  maj	  där	  vi	  slog	  ihop	  de	  städdagar	  (badet	  och	  dansbanan)	  
som	  tidigare	  varit	  utspridda	  på	  två	  datum.	  Dessutom	  så	  målades	  dansbanan	  och	  städdagen	  
avslutades	  med	  grillad	  lunch.	  
	  
Söndag	  16	  juni	  lades	  badbryggan	  i	  på	  förmiddagen	  och	  på	  eftermiddagen	  hölls	  årsmötet	  på	  
dansbanan	  med	  fika	  och	  kakbuffé	  enligt	  tradition.	  Nuförtiden	  har	  vi	  bara	  ett	  stormöte	  per	  
år,	  istället	  för	  två.	   

21	  juni	  firade	  vi	  midsommarafton	  med	  sedvanlig	  marsch	  runt	  området,	  spelemän,	  lotterier,	  
pilkastning	  mm.	  Dagen	  bjöd	  på	  soligt	  väder	  och	  deltagandet	  var	  stort.	  
	  
Den	  7	  juli	  anordnades	  en	  loppis	  på	  dansbanan	  där	  prylar	  och	  leksaker	  bytte	  ägare	  och	  
tomtnummer.	  Senare	  på	  kvällen	  genomfördes	  fisketävlingen	  vid	  Norra	  udden.	  Det	  blev	  en	  
solig	  kväll	  där	  många	  trängdes	  på	  bryggorna	  i	  jakt	  om	  att	  dra	  upp	  så	  många	  fiskar	  som	  
möjligt.	  
	  
Ängsholmsloppet	  gick	  av	  stapeln	  den	  13	  juli.	  Två	  klasser,	  2	  km	  och	  8km.	  Deltagarna	  
påhejades	  ivrigt	  längs	  med	  banan	  och	  avslutades	  med	  fika	  till	  alla	  deltagare	  efteråt.	  
	  
3	  augusti	  bjöds	  vi	  på	  jazzkonsert	  vid	  dansbanan.	  Det	  var	  Ängsholmsbon	  Johan	  Söderquist	  
som	  spelade	  med	  sin	  jazzkvartett.	  Publiken	  hade	  medhavd	  picknick	  som	  avnjöts	  till	  
svängiga	  toner.	  
	  
Söndag	  8	  september	  togs	  bryggan	  upp	  vid	  badplatsen	  och	  de	  medlemmar	  som	  betalat	  
medlemsavgiften	  för	  2019)	  erbjöds	  att	  ta	  upp	  sin	  båt	  vid	  Mestapiraterna/jollebasen	  den	  7-‐8	  
september	  9.00-‐18.00.	  



 

 

	  
Kontakt	  med	  kommunen	  
Vi	  har	  fortsatta	  kontakter	  med	  kommunen	  angående	  skötseln	  av	  området.	  Nu	  var	  det	  dags	  
för	  kommunen	  att	  ta	  ansvar	  för	  ”det	  kommunala	  badet”	  som	  Skabbenbadet	  faktiskt	  är.	  
Eftersom	  föreningen	  sköter	  badet	  har	  vi	  rätt	  till	  en	  symbolisk	  ersättning	  men	  inga	  avtal	  
hann	  skrivas	  innan	  den	  säsongen.	  Kommunen	  har	  ansvar	  för	  sophanteringen	  och	  skötseln	  
av	  Bajamajan.	  Ärenden	  att	  ta	  upp	  i	  höstens	  diskussioner	  är	  bl.a.	  slyröjning,	  ansvar	  för	  
småvägarna,	  uppsättning	  av	  skyltar	  och	  avtal	  angående	  badet.	  	  
	  
Planprocessen	  
Styrelsen	  bevakar	  hur	  planprocessen	  för	  området	  fortlöper	  och	  lägger	  ut	  aktuell	  
information	  så	  fort	  vi	  får	  den.	  	  
	  
	  
Ekonomi	  
Den	  ekonomiska	  redovisningen	  för	  verksamhetsåret	  görs	  separat.	  	  
 

 

 


