Klågerups Byalag
Verksamhetsberättelse 2018-11-01 – 2019-10-31

Byalagets styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Vice kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Elna Schultz
Anders Jönsson
Eva Ringström
Ann-Sofi Thern
Sebastian Ganslandt
Jessica Persson
Åsa Grimberg
Leif Faddersson
Stefan Knutsson
Kim Evald
UllaBritt Carlberg Eriksson
Tina Wade
Ulrika Janér
Henrik Smedenfors

Revisorer har varit Bodil Danielsson och Anders Thörn. Revisorssuppleant har varit Mats
Lindhe.
Valberedningen har bestått av:
Carin Stern
Carina Lindhe
Ingela Persson
Styrelsen har haft tio protokollförda möten under året. Byalaget har haft 255 medlemmar
under året.
Följande aktiviteter har genomförts under verksamhetsåret:
Årsmöte den 28:e november
Kerstin Evander var tillsammans med ytterligare en representant från Föreningen Svedala
Barabygden och berättade om gamla Klågerup. Ett 50-tal kom för att lyssna.
Julfest den 6:e januari
Årets underhållare var Lilla vilda teatern. 100 besökare uppskattade teatern mycket. Nytt för
i år var att dansen kring granen leddes av Byalagsorkestern. Rekordantal barn deltog
helhjärtat i dansen. Jultomten delade ut godispåsar till barnen.

Valborg den 30:e april
Som tidigare år hade Klågerupsborna lagt upp ris till ett stort bål. Scouternas fackeltåg tände
traditionsenligt elden. Trelleborgs Kammarkör, under ledning av Michael Sideridis, sjöng in
våren. Årets talare var Jens Thulin från Vismarlövsgården. Som vanligt deltog många
Klågerupsbor i firandet. Byalaget sålde grillad korv och lotter.
Klågerupsdagen den 6:e juni
Klågerupsdagen ordnades tillsammans med Scouterna, Lions Bara, BK Banér och Klågerups
Gif.
Dagen inleddes traditionsenligt med flagghissning och nationalsång, framförd av Theo
Pernryd. Därefter följde Knatteloppet med 118 startande, nytt deltagarrekord. Som brukligt
fick deltagarna dricka, banan och kexchoklad i belöning. Bästa flicka och bästa pojke i varje
åldersklass fick även en pokal. F 04-06 från KGIF bidrog med uppvärmning och agerade som
harar.
Marknadsstånden var utlånade till KGIF, hantverkare och lokala näringsidkare. Nytt för året
var barnens eget loppis. Ungdomsbrandkåren lärde ut brandsläckning, Lions hade
fiskedamm och chokladhjul, KGIF sålde lotter samt hos Bara Boule och Klågerups
vänskapsförening fick man prova på att spela. Byalaget bjöd barnen på hoppborg.
Hamburgare såldes av Byalaget, korv av Scouterna och fika av KGIF.
Det fina vädret gjorde att deltagarantalet var riktigt stort, uppskattningsvis 700 – 800
personer.
Midsommar
Firandet inleddes som alltid med att klä stången på torsdagen med deltagande från Byalaget
och bybor. På midsommarafton var det åter igen mycket folk, uppskattat till c:a 800.
Majstången bars fram och restes under fiolspel av delar av Byalagsorkestern. Lena Jönsson
avtackades efter att ha lett danen i 25 år. Emilia Björk Svensson ledde dansen. Lotterna tog
snabbt slut och efter dansen bjöds alla barn på bulle och dricka.
Byavandring 21:e och 28:e september
Kerstin Evander höll i byavandringarna och berättade främst om de gamla delarna av byn.
Även i år var de mycket uppskattade. Byalaget bjöd på fika vid ett litet stopp på vägen.
Övrigt
Byalaget har en hemsida där det finns information om Klågerup i allmänhet och som också
kontinuerligt uppdateras med Byalagets aktiviteter. Det finns också en lista med de företag
som lämnar rabatt vid uppvisande av medlemskort. På facebooksidan informeras om
kommande händelser. Uthyrningen av bord och stolar är populär under sommarhalvåret.
Vi vill rikta ett stort tack till de personer som ställt upp och hjälpt styrelsen med vårt arbete
samt till våra sponsorer
Klågerup i november 2019
Styrelsen

