Gladsax Lekplatsförening Unga Gardets Framtid u.p.a.

Verksamhetsberättelse 2018
Årsmötet i Gladsax Lekplatsförening Unga Gardets Framtid u.p.a. hölls den 2 februari 2018.
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten med Jacob Schmidt som ordförande,
Cristina Hyttfors kassör, Anna Hedar både sekreterare och vice ordförande samt ledamöterna
Mårten Augustin, Malin Degler Dabrowski, Annika Jensén, Ulrika Jönsson och Rikard Sköld.
Ersättare har varit Jonna Greiff, Anita Johansson och Mikael Kjellberg.
Föreningen har haft hjälp av revisorerna Elna Knast, Sten Edblad och ersättaren Anna Ling.
Valberedning har varit Ulf Johansson, Anne Edberg och Bertil Persson.
Föreningen har haft 136 betalande medlemmar vilket är 8 personer fler än året innan.
Medlemsavgiften var 100 kr.
Årets programverksamhet har innehållit traditionella aktiviteter även om Vårfesten tyvärr fick
ställas in:
Sommarfesten den 3 juli samlade många både fasta bybor och sommarboende till lite lekar och
picnic med grillning.
Gladsaxdagen hölls den 28 juli och arrangerades som vanligt av den särskilda
Gladsaxdagsgruppen i samarbete med Simrishamns pastorat. I år om kvinnor i förändringens tid,
flora och fauna på Impan, hällristningarna i Järrestad och konsert i kyrkan. Dagen avslutades
som vanligt med knytkalas vid Medborgarhuset på kvällen.
Boulebanan vid Medborgarhuset uppskattas mycket under den varma tiden på året. Nytt för året
var en bouleturnering som Tommy Hahn och Lennart Andersson tog initiativ till och ordnade
med bravur. Inte mindre än 13 lag deltog och till slut korades paret Hasselgren till byns mästare.
Höstfesten kombinerades i år med Österlen lyser lördagen 3 november. Vi samlades på
kyrkoparkeringen för att lysa upp platsen och längs bygatan. Därefter fortsatte kvällen i
Medborgarhuset med en middag som Vilande Nålen ordnade. Denna aktivitet var en av de idéer
till utsmyckning som kommunen bidrar till, liksom julgranen som lyste upp så fint i år.
Luciafirandet gick av stapeln den 9 december. En underbar luciakör under ledning av Annika
Jensén värmde oss, Nålarna ordnade fika och tillsammans med den efterföljande auktionen så
resulterade det i ett gott ekonomiskt tillskott.
Under året har vi även haft 4 mingelkvällar på övervåningen för medlemmar – ett initiativ som
numera Peter Fischier och Hans Hansson ansvarar för.
Uthyrningen av Medborgarhuset sköttes först av Malin Degler Dabrowski vilken under hösten
övertogs av Anne Edberg. Antalet uthyrningar har under året varit normalt.
Medborgarhuset har fortsatt att underhållas under ledning av Anders Elwing, men inga större
renoveringar har behövt göras. En särskild utefixardag ordnades i april då medlemmarna hjälptes
åt att göra vårfint kring huset.
Den regelbundna städningen sköts av Anita Johansson och Cristina Hyttfors. Insamlingen av
burkar och flaskor via Returpack ger både fin intäkt och minskar överfulla soptunnor vilket
Mårten Augustin håller i.
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Kontakterna med kyrkan har inte bara innehållit ett gott samarbete kring Gladsaxdagen utan
tyvärr även en konflikt kring kyrkans handikappramp vilken alla rättsinstanser konstaterat sakna
bygglov. Men ärendet har inte lösts under året.
Föreningen har marknadsfört verksamheten genom bl a e-post till både medlemmar och andra
bybor, Facebook samt hemsidan.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som ställt upp med arbetstimmar, organisation,
pappersarbete, goda idéer och glada tillrop under året. Vi ser fram emot ett nytt spännande år i
föreningen och hoppas att alla vill fortsätta att vara delaktiga i en levande by!
Gladsax 14 februari 2019

Jacob Schmidt, ordförande
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