
 

  

Protokoll 2012-12-06 

  

Tid                             19.00 

Närvarande:               Arne Olsson, S. Ekberg, S. Stridsberg,  Kent Petersson, Kent Persson, 

Corinne Bonder, Kent Nilsson, Camille Abou Abdallah, Karl-Fredrik Ekström, Bengt Wåhlin, 

Jimmy Berlin och Bo Påhlsson. 

Plats                           Genarps Lådfabrik 

  

1                                 Ordförande: Arne Olsson förklarade mötet öppnat. 

2                                 Till mötessekreterare valdes Corinne Bonder. 

3                                 Till justeringsmän valdes Kent Nilsson och Karl-Fredrik Ekström 

4                                 Genarpsdagarna Kent P har varit i kontakt med Konsum för eventuell 

sponsring. Mötet går         igenom den ekonomiska resultatrapporten från Genarpsdagarna 

2012. 

5                                      Vägen. Arne Olsson föreslår att vi bjuder hit tekniske chefen i Lunds 

kommun Håkan Lockby till februarimötet. Projektmöte hölls fredagen den 30/11 och det gav 

vid handen att summorna skenar i väg. Detta eftersom man upptäckt att man bör göra vanliga 

diken mot fastigheterna vilket i sin tur leder till att vägen måste flyttas något. 

6                                 Företagsträffen Gomorron den 5/12. De i byalaget som är företagare är 

missnöjda med frukostmötet, eftersom mötet inte gav något för Genarps småföretagare. 

Kanske hade inte alla förstått konceptet som är tänkt att främja nätverkande. Alla har 

möjlighet att få tala med politiker öga mot öga om sina idéer och frågor. Det vore bra om 

politikerna hade presenterat sig så att företagarna visste vem de kunde prata med. För 

politikerna vore det också mycket bättre att ha en kontakt med en företagarförening istället för 

att hålla kontakt med var och en av de 400 företagare som finns i Genarp. En sådan 

företagarförening kräver en aktiv styrelse med engagerade personer som kan driva 

föreningens frågor. 

7 Övrigt: Byalaget har fått en förfrågan från Kulturföreningen om att skänka pengar till 

Kulturveckan 2013. Eftersom kulturveckan gynnar Genarps barn och ungdomar och sätter 

Genarp på kartan på ett positivt sätt beslutar Byalaget att skänka 15000:- men vi önskar då få 

veta hur pengarna kommer att användas. 



Beslut: Arne kontaktar Håkan Lockby för att bjuda in honom till mötet i februari den 14/2 

2013. 

Arne kontaktar Per Sköld angående eventuell företagarförening. 

Camille (kassör) kontaktar Christina på Kulturföreningen för att få ett fakturaunderlag. 

8                                      Ordförande förklarar mötet avslutat. 

  

Nästa möte blir torsdagen den 10/1 2013. 

  

  

 


