Verksamhetsberättelse för Klågerups Byalag
2014-11-01 – 2015-10-31

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av följande personer:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Vice kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Stefan Knutsson
Robin Andersson
Eva Ringström
Elna Schultz
Jessica Hånell
Elin Westerberg
Åsa Grimberg
Leif Faddersson
Ulla-Britt Carlberg-Ericsson (Suppelant)
Andreas Lundh (Suppelant) avgick i januari

Bo Westerberg och Magnus Lundin har varit revisorer.
Valberedningen har bestått av Carina Lindhe (sammankallande), Anders Törn, Karin
Stern och Bodil Danielsson.
Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten.
Medlemsantalet har uppgått till 260 hushåll.

Föreningens verksamhet har under året bestått av följande aktiviteter:

Julfest den 6 januari
Enligt tidigare tradition höll Håkan och Micke i musik och sång. Byalaget ordnade med
dans, lekar och lotteri var väldigt uppskattat. Trollkarlen Jumping Joe uppträdde för andra
året. Han trollade och skojade med både barn och vuxna. Tomtemor och tomtefar kom
med gottepåse till alla barnen. Totalt var det 59 barn och 59 vuxna som anmält sig till
julfesten och ytterligare några kom oanmälda. Stort tack till Ing-Britt (tomte-mor) och
Leif (tomte-far).
Valborg den 30 april
Detta år var det insamling av ris till bålet helgen innan valborgsmässoafton. Det var inte
särskilt många som kom och lämnade ris, men ändå tillräckligt för att få ett vackert bål.
Hyby scoutkår kom troget med fanor och facklor för att tända bålet. Efteråt väntade korv
med bröd och dricka till alla scouter som var med. Göran Belander var årets talare som
hälsade våren välkommen på ett humoristiskt sätt. Byalaget invigde den nya gasolgrillen,
sålde korv, dryck och lotter vid sidan av bålet.
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Klågerupsdagen den 6 juni, Sveriges Nationaldag
Klågerupsdagen är ett samarbete mellan föreningarna i Klågerup där vi även i framtiden
hoppas kunna utbyta erfarenheter och plocka ut "det bästa av det bästa" för denna
underbara dag.
Aktiviteterna var varierande och de olika föreningarna anordnade det de är bäst på.
Vi i Byalaget sålde hamburgare och samordnade knatteloppet, Bara Boule visa sina
talanger på boulebanan, Hyby Scoutkår sålde grillad korv, Lions samordnade gräsklipparraceet samt sålde pannkakor och Nattvandrarna/Lenas kuddar/Taxipilen hade en fin liten
utställning.
Styrelsen och några frivilliga krafter samlades kl 7.00 och hjälptes åt att bygga upp
området för att förbereda café, grill, marknad etc.
I år invigdes Klågerupsdagen med flagghissning och nationalsången som sjöngs av Ebba
Holk.
Cicci Landén spelade vid scenen och var mycket uppskattad.
Intresset för Knatteloppet var stort, drygt 54 barn i olika åldrar sprang de olika loppen.
Alla barn som startade fick medalj, saft och bulle.
Ungdomsbrandkåren lärde ut hur man släcker eld med handbrandsläckare och även hur
man handskas med en brandfilt och släcker brand i kläder. Tyvärr kunde inte Svedala
Räddningstjänst närvara p.g.a golfturneringen i Bara.
Byalagets grill var oerhört populär och efter LIONS gräsklippar-race var besökarna
hungriga och köerna växte.
Sent på eftermiddagen kunde vi, tillsammans med de andra föreningarna i Klågerup,
sammanfatta en mycket lyckad Klågerupsdag.

Midsommar den 19 juni
Det ösregnade när vi hämtade björket men tack för uppehållsvädret när vi skulle klä stången. På
midsommarafton var vädret stadigt mulet med inslag av duggregn. Byalaget bjöd barnen på saft och
vetebullar. Lotteriet var även i år väldigt populärt. Vi hade bunkrat upp med fler lotter än förra året,
samt färdiga dragningslistor vilket var smidigt, men en ring blev över. Stort tack till Lena och Lennart
som höll i dansen, och även Sven som är snäll och ordnar vagn.

Byavandring
Under tre lördagar under hösten (26/9, 3/10 och 10/10) deltog totalt 40 Klågerupsbor i
byavandring ledd av Kerstin Evander som är född och uppvuxen i byn. Kerstin har
arbetat inom kommunen i drygt 40 år och har ett stort intresse för kultur och hembygd.
Under byavandringen fick deltagarna lära sig mycket spännande som de tidigare inte
visste om byn och dess historia. Ett stort tack till Kerstin Evander!

Uthyrning av vedklyv, bord stolar och bänkar
Vedklyvarna är i dåligt skick och behöver ses över och har därför inte hyrts ut. Bord,
stolar och bänkar har däremot varit flitigt efterfrågade. Vi har också köpt in fem nya
träbord med tillhörande bänkar samt 20 klaffstolar.

Julmarknad Lübeck 28/11 - Inställd aktivitet
Efter att ha fått in 16 anmälda resenärer insåg vi att vi inte kommer att kunna fylla bussen
och valde därför att ställa in och i mån av plats erbjuda plats på en annan resa.
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Övrigt
Byalagets hemsida "www.klagerupsbyalag.com" verkar fungera bra för våra medlemmar.
Statistisk som vi plockat ut visar att besökarantalet har tripplats de senaste två åren.
Hemsidan innehåller och uppdateras kontinuerligt med information om aktiviteter samt
foto från de flesta aktiviteterna. En medlemssida med lista över de företag som ger våra
medlemmar rabatter och även på bord och stolar som finns till uthyrning. En egen sida
finns för samlad information om Klågerup tänkt att bland annat vara till nytta för
nyinflyttade.
Byalagets Facebooksida har i skrivande stund 206 medlemmar. Där lägger vi ut och
informerar om våra evenemang. Byalaget kan förutom via hemsidan, facebook och
telefon även nås via en brevlåda som finns placerad på Matöppet.
Till sist vill vi framföra ett stort tack till alla de som ställt upp och hjälpt till vid våra
aktiviteter och ett särskilt tack till våra sponsorer.

Klågerup, november 2015
Styrelsen
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