
Genarps lokalavdelning

Protokoll Styrelsemöte
Friluftsfrämjandet Genarp 2021-11-11
Plats: Kyrkstugan kl 19.00
Närvarande: Christel Meijerhöffer, Mats Hjerthén, Linda Müller, Johan Westerberg, Anton
Larsson, Helene Hansson, Peter Ohlsson

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

2. Val av mötessekreterare och justerare
Mats Hjerthén valdes till sekreterare och Peter Ohlsson till justerare.

3. Föregående protokoll
Kvällens ordförande Linda läste protokollet från den 30/9.
Vi kan nu återgå till vanliga rutiner efter Corona men med vissa förbehåll.
Granarna är beställda.
Vi bordlade frågan om inköp av tält eller presenningar till dagens möte.
Protokollet lades därefter till handlingarna.

4. MTB utanför vita slingan (Christel) + prio lokala cyklister?
Allemansrätten är omformulerad så att organiserad cykling i grupp uttryckligen
inte ingår, likaså har markägarna tyckt till om cykling i grupp. Till följd av det
har Tjej-Mtb under hösten endast cyklat på Vita slingan. Några av ledarna
funderar nu på att inte fortsätta till våren pga att det blir svårt att få bra
variation på cyklingen. Om intresset bland erfarna cyklister minskar får vi
kanske gå ner på att endast ha grupper för nybörjare som känner sig nöjda
och utmanade med Vita slingan. Ett alternativ skulle kunna vara att fråga
markägarna om lov att cykla utanför Vita slingan men vi tror inte det är en
möjlig väg fram. Vi bjuder in Henrik Tham till ett styrelsemöte för att
förutsättningslöst berätta om vår verksamhet, vad vi gör runt om i skogarna
kring Genarp samt fråga om vi skulle kunna bistå honom med något. En fråga
som kom upp är hur andra cykelklubbar som cyklar Mtb runt om Genarp
förhåller sig till detta?
Ett förslag som kom upp på förra mötet var om vi skulle ge cyklister som bor i
Genarp förtur till våra Mtb-Äventyr. Vid en kontroll av de 108 anmälda barnen
till Barn-Mtb är det 59 som är medlemmar i Genarps Lokalförening och endast
18 som har Genarp som bostadsort. Vi tror dock att det blir svårt att
administrera och det blir bekymmer om någon är med i en annan gren på
annan ort, ska vi då tvinga denne att vara med i vår lokalförening?
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5. Ljus i Genarp
Den 27/11 äger Ljus i Genarp rum. Therese går fackeltåg med sina Strövare
och Helen styr upp krabbelur- och kaffeförsäljning. Det var ett möte i byn
häromdagen som vi tyvärr missade, men Helen kontaktar Gunnar Ottosson i
företagsgruppen som håller i det för att få informationen.

6. Läget i verksamheten + mörkervandringen
Det blev återigen besöksrekord och vi tjänade hela 9000:- på årets
mörkervandring. Skrämselrundan var bra organiserad med en egen runda
som var upplyst med värmeljus.
Till nästa år bör vi rekommendera folk att inte köra bil hela vägen in till
Sandvägens parkering. Anton, som kommer vara den som har
mörkervandringen nästa år, får i uppgift att uppdatera vår rekvisita för upp till
4000:-.
Knytte -18 är igång vilket är roligt och ska ha sin avslutning på lördag.
Mulle -15 kommer att få besök av Skogmulle vid sin avslutningsträff.
Mulle -13 ska ha sin avslutning vid Bokesjön och ha genomgång av
kompassen.
Strövare -11 hade utflykt till Nimis i söndags som innebar äventyr och fina
minnen.
Strövare -10 ska ha träff på söndag då de ska planera sin avslutning i slutet
av november, de har även cyklat och vandrat under tidigare träffar.
Lufsare -08 var i Sjöbo Ora och tränade höjdmetervandring. Tidigare i höst
hade de läger vid Ekholmssjön varifrån de gick hem till Genarp via Glamberga
där de lagade lunch.
Tjej-Mtb hade avslutning igår då de hade julfika efter en runda i regn.
Barn-Mtb har avslutning på söndag med sedvanlig timmes cykling med
påföljande grillning, fika och skumtomtar.
SUP-gänget har varit på Sövdesjön då det började bli lite dimmigt men allt
gick bra tack vare att de paddlade längs med kanten av sjön, påföljande gång
var de på Snogeholmssjön och sista gången hade de kanalen i Malmö som
destination.

7. Graneriet
Lufsare -08 kör Graneriet även i år. Planeringen är igång och det kommer
inom kort läggas ut på Facebook. Granpriserna kommer justeras något uppåt.

8. Valberedning + revisorer årsmöte 2022 + datum
Styrelsen har ett par förslag till valberedare som kommer kontaktas. Vi
kommer sannolikt även att behöva ersätta ett par stycken i styrelsen.
Ordinarie revisor Jan Billberg kontaktas av Linda för att stämma av.
Styrelsemöte under 2022 kommer äga rum 20/1, 10/2, 7/4 och 5/5 kl 19.
Årsmöte 2022 kommer hållas 10/3 kl 19.
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9. Övriga frågor
Linda har gjort “Mullelåda” med bl a böcker, utbildningsmaterial och musik
som ska gå från Mullegrupp till Mullegrupp.
Fortnox har chockhöjt priset på sitt bokföringsprogram, därför kommer vi inte
att förnya licensen efter nästa år.
Barn-Mtb fyller 10 år nästa år, hur ska vi uppmärksamma det?
Peter informerade att ett samarbete med Friluftsvaror är på gång där vi skulle
kunna få 20% rabatt och ha vissa medlemskvällar för Friluftsfrämjandet.
För att få fler deltagare till Kul på Hjul bestämde vi att göra bättre reklam för
Äventyret med anslag, affischer och Facebook. Kanske blir vissa lite skrämda
att deltaga för att det är för många frågor? Att starta aktiviteten redan i maj
istället för mitt i sommaren kan kanske också vara något som ökar antalet
deltagare.
Vi skjuter på frågan om inköp av tält eller presenningar till våren då det inte är
någon brådska i nuläget.

10.Mötet avslutas
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna.

Vid protokollet Justeras

Mats Hjerthén 2021-11-11 Peter Ohlsson 2021-11-11


