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1. Information om nattvandring
Jöns Danelius berättar om den nyligen uppstartade nattvandringen som i
korthet; har bra samarbete med Fältgruppen i Lund, har ca 25 pers i gruppen
som går icke schemalagt, kommer gå HLR-utb, ska synas och hjälpa
ungdomar som kanske har ngt problem på kvällarna, kommer sen skapa en
egen FB-grupp. Alla är välkomna att ansluta sig.
2. Presentation av flyer
LW presenterar den slutliga "flyern" men nya behov och önskemål om dess
syfte dyker upp där man kanske ska fråga mottagaren om medlemskap. Även
fotografierna bör vara bättre och andra typer av motiv. Ett förslag på motiv
kommer.
3. Nytt datum för politikerinbjudan för rundvandring
Under vecka 19 och 20 kommer politiker och tjänstemän från Lunds kommun
bjudas in till Genarp för rundvandring och visning av den fina byn. Något de
själva troligen aldrig gör eller prioriterar. (LW ansvarig.)
4. Förslag infoträff för Genarpsbor, 2ggr/år
Under tidigare möte har det diskuterats att ha en öppen info-träff för
Genarpsborna på Medborgarhuset för att berätta om vad Byalaget arbetar
med. Beslut fattas att vi kommer göra detta och datum sätts till någon gång i
september -19.

5. Inköp kläder
Ej utfört ännu.
6. Redovisning av mötet med politiker den 14 mars
Fyra personer i Byalaget hade kvartalsmöte med Philip Sandberg (L) och
Claes Svanberg (M) från Lunds kommun där frågor lyftes om skola, vägar,
bussförbindelse, läkare, tandläkare, fribyggartomter, förskolor, våld,
kriminalitet, centrumutveckling och andra saker som rör Genarp. Philip
Sandberg (L) sa även att bygge av nya omklädningsrum skulle troligen dröja
ett tag eftersom de nyligen blivit renoverade. Vid mötet 190117 var det dock
ett löfte att omklädningsrum skulle byggas. Det var "lågt hängande frukt" som
det nya styret skulle ta tag i. Protokoll kommer komma från politikerna men
kortfattat är det inga större nyheter eller ambitioner för Genarp från
politikernas håll.
7. Status Genarpsdagarna
Planeringen rullar på och årets tema kommer vara; "Barn, ungdom - vår
framtid".
8. Status från Arbetsgrupp buss/cykelväg
Arbetsgruppen kommer ha möte (3:e gången gillt) med gatuchefen i Lund
angående cykelväg. Arbetsgruppen kommer även skriva en skrivelse till
kommunstyrelsen till både Lunds- och Staffanstorps kommun ang.
planeringen av cykelväg. Arbetsgruppen har även lagt upp två Lundaförslag
på kommunens hemsida där det fortfarande går att rösta. Kommunen måste
ta upp förslagen för behandling.
9. Status på ansökan om pengar för medborgarhuset
KP håller på att söka Leader-pengar för bygge av en veranda till
Medborgarhuset där kommunen måste gå in med förskottering för bidragen
och där kommunen även lovat att bidra med arkitekthjälp.
10. Info om möte av inkluderingskoordinator den 11 april.
Lunds kommun hade den 11 april ett info-möte för föreningar, GFG och
byalaget om de asylgodkända familjerna som kommer flytta in bakom kyrkan.
Mötet hölls av Oliwer Karlsson där ca 60 pers deltog där deltagare från
Välkomstgruppen ur Fokus Genarps presenterade hur integrationsarbetet ska
gå till. Även GFG (Genarps Företagsgrupp) har kommit med förslag på arbete
för integrationen. Veidekke fastighet kommer att ha ett informationsmöte i
Genarp den 8 april.
11. Övrigt
Status på omklädningsrummen vid idrottsplatsen är inte i bra skick. De ska
vara lite renoverade utvändigt men inga större arbeten är utförda.
Nästa möte 14 mars kl 19.00 Träffpunkten.

