ÖRGRYTEFÖRENINGEN
§ 1 Ordförande Inga Hahn öppnade höstmötet 08-11-04.
§ 2 Höstmötet godkände kallelsen.
§ 3 Föreslagen dagordning godkändes.
§ 4 Inga Hahn valdes till ordförande för mötet.
§ 5 Monica Påhlsson valdes till sekreterare för mötet.
§ 6 Till justerare valdes Birgitta Strander och Nils Blomqvist.
§ 7 Sekreteraren läste upp protokoll från vårmötet 2008. Det godkändes och lades till
handlingarna.
§ 8 Valberedningens Marianne Strålman föreslog nyval av Magnus Josefsson efter AnnaKarin Lundberg och omval av övriga styrelseledamöter Inga Hahn, Noelle Hörnqvist,
Heidi Krohn, Paul van der Vliet, Marika Nordström, Jonas Jesperson och Monica
Påhlsson.
Mötet röstade för förslaget.
§ 9 Till revisorer omvaldes Gunnar Dyhre och P-Å Wetterqvist med Britt Rolfsson som
ersättare.
§ 10 Ordföranden redogjorde för de kontakter som tagits med representanter för Shell och
Sanktakiosken på St Sigfrids plan där nu pågår ombyggnad av spåren.
Trafikkontoret hade avslagit vår framställan om cykelbana till Delsjön. Ny skrivelse
förbereds.
Ett antal nya medlemmar har rekryterats bl a med hjälp av våra broschyrer och ett
personliga brev från Paul van der Vliet.
Hemsidan skall omformas. Arbetet med den pågår för att den skall vara god information
och också för kommunikation med medlemmarna.
§ 11 Leif Södergren hade föreslagit
att det istället för julgran skulle monteras belysning i det
stora trädet på St Sigfrids plan. Mötet avstyrkte förslaget.
och att väghållning och ojämn trottoar utanför Örgryte gamla kyrka måste förbättras
Styrelsen tar upp saken.
och att den fula Sanktakiosken bör försvinna. Styrelsen tar upp saken.
§ 12 Häckar härute blir allt större och skymmer sikten. En uppgift för alla i Örgryte och också
för Grannsamverkan: Håll häcken i schack! Kan också anmälas till Park&Natur.

Snöskottning är ett gammalt problem. Uppmaning: Skotta genast eller köp tjänster!
§ 13 Ordföranden avtackade kassören Anna-Karin Lundberg för många års förtjänstfullt
arbete, som hon har utfört med ordning och reda samt fört böckerna för hand. En
tradition sedan 1927!
Även Lisbeth och Jan Boethius avtackades för den stora insatsen med matinköp och
- förberedelser för att vi skall få en sedvanligt fin kväll tillsammans med 140
medlemmar.
Vid protokollet
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