ÅRSMÖTE
Härmed kallas till årsmöte med
Högklintsvillaägareförening

onsdag 15.7 kl.18, plats Kuse Gård (medtag stol)
Röstberättigad är den som betalt årsavgiften(100kr) för
verksamhetsåret 2019-20.
Man kan redan nu även betala in avgiften för kommande år, glöm inte
att uppge namn och vilket år betalningen avser.
Plusgiro 188619-1 eller Swish 123 128 54 93
Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgänglig
på årsmötet då även övriga frågor kan anmälas, sådana kan även
mailas direkt till ordföranden.
Utgifterna har i år överstigit intäkterna, men då flera poster är av
engångskaraktär föreslår styrelsen oförändrad årsavgift.
Vid bra väderlek fortsätter vi efter mötet till stranden för
korvgrillning, föreningen står för grillar, korv, bröd och tilltugg till
kaffet. Var och en tar själv med sig vad man önskar
dricka(måltidsdryck, kaffe) samt glas och kopp. Strandstol eller
sittunderlag kan ju också vara bra.
Föreningen hade i år en helt klar plan för en lite större fest med
lammgrillning på Kuse Gård med bokad grillmästare, men pga.
rådande läge har detta fått avbokas och kommer förhoppningsvis att
kunna äga rum nästkommande år.
Föreningens hemsida är www.hogklint.se
Välkomna önskar styrelsen
Gunnar Smitterberg, ordf, gunnar.smitterberg@gmail.com
Tomas Lundh, kassör, lundhkuse@gmail.com
Johan Dalén, sekr, johandalen49@gmail.com

Vg vänd

Kortfattad verksamhetsberättelse år 2019-20
Arbeten har utförts på strand och strandäng i form av röjning av
buskage och sly, sammanlagt 12 traktorlass, eldning av fjolårsgräs på
strandängen, strandstädning.
Komplettering av trafikskyltar.
Målning av hajtänder vid utfart från Utsiktsvägen har nu utförts.
Swishkonto har öppnats.

Föreningens syfte
Öka trivseln och sammanhållningen för de boende i området genom
att bl.a. underhålla gemensamma områden, se över skyltning,
kontakta regionen och myndigheter i frågor som berör området,
hålla kontakt med markägarna och förankra beslut som berör dessa.
Styrelsens arbete är förstås ideellt, medlemsavgifterna bekostar
utgifter för ovanstående aktiviteter, vissa trycksaker, bankkonto,
hemsida.
Vi är cirka 50 betalande hushåll och hoppas förstås att ännu fler ska
tycka att ett medlemskap i föreningen ska kännas naturligt.

Välkomna i Högklints Villaägareförening

