Styrelsemöte VMKY onsdagen den 4 Mars-2020
Närvarande: Mats Thorebring, Jan-Erik Johansson, Ove Sundeborn, Håkan Lindgren, Weine
Jonsson, Susanne Landelius samt Viktor Gustafsson
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Mötet öppnades av Håkan Lindgren
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Till ordförande för mötet valdes Håkan Lindgren och till sekreterare Susanne
Landelius
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Till justerare valdes Jan-Erik Johansson
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Information från kassören: I kassan finns dags datum 124 226:-
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Isaksson var och informerade om hur kommunen förhandlat med Dreber för att
Veteranmotorklubben ska kunna få tillgång till den mark klubben köpt. Kommunen
har redan fattat beslut och inväntar Drebers svar. Styrelsen beslutar att gå med på
kommunens förslag att ge Dreber all den mark som vi tidigare har haft tillgång till på
höger sida av vägen mot Tranås. Vi får tillgång till marken på vänster sida (trekanten
med gärdsgård) upp mot Ydregården.
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Allt är klart inför årsmötet på Asby Alpina. Det blir tre lotterier. Håkan och Susanne
står för detta. Allt ätbart samt föreläsare är klart.
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Såghuset är nu rivet och endast eldning återstår.
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Hönsbytardagen blir av även i år. Styrelsen beslutar att genomföra den. Grodden
skall få ekonomisk hjälp med annonseringen samt 10 000:- för omkostnader. Vi
annonserar på Facebook samt på Ydres anslagstavla där vi även söker försäljare av
smådjur samt närproducerade varor.
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Det 21/5-2020 har Vmky en utflykt till Flygvapenmuseet samt Odalmannen. Bussen
kommer att avgå från Österbymo 08.30. Mat kommer att serveras på Calle C till
självkostnadspris. Eget fika tas med om det önskas när vi anländer till Linköping.
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Centrumföreningen i Österbymo var och hörde om intresse finns för att ansvara för
Reklampelaren som står vid Frendo. Styrelsen tackar nej och föreslår att Ydre
näringsliv skall tillfrågas.
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Övriga frågor: Styrelsen diskuterar förslag på byggnader på nya marken och beslutar
att lämna in byggnadslov på scenen till att börja med. Skördemarknaden i Asby har
frågor till klubben (bla vad vi kommer att visa upp) Mats Thorebring ska
försöka att ge svar på dem.
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Håkan Lindgren avslutar mötet.
Sekreterare

…......................................
Susanne Landelius

Justerare
….........................................
Jan-Erik Johansson

