225 V. Torup - Tyringe

Protokoll fört vid månadsmöte tisdagen 27 mars 2018 på Kurhotellet.
1.

Mötet öppnas - Ordförande hälsade 60 medlemmar varmt välkomna, till dagens
förhandlingar.

2.

Godkännande av dagordning – Godkändes.

3.

Föregående mötesprotokoll - Från 27 februari, godkändes och lades till handlingarna.
Inlagt på vår hemsida under ”Tyringe.nu”.

4.

Medlemmar - Idag 230 st medlemmar + 6 st vänmedlemmar.

5.

Förbundet - Vår ordförande Eva Ericsson är minst lika aktiv som sin företrädare
Rogestam. Inför kommande val är vi pensionärer en intressant grupp. I vår tidning
”Senioren” finns utförliga reportage kring många pensionärers utsatta situation.

6.

Distriktet – Distriktsstämma 12/4 kl. 9-16 på Star hotell i Lund. 295 kr/person.
Gunnar Bengtsson utsågs att representera vår förening. Anmälan via distriktets hemsida.

7.

Göingekretsen – Årsmöte 8 mars kl.14.00. Gudrun, Barbro och Gunilla var närvarande.
Huvudfrågan vid detta möte var nedläggning av kretsen och beslutet blev att lägga ned.
Dock krävs ett årsmöte till innan verkställighet kan ske och det mötet blir den 17/5.
Då måste 2/3 av röstberättigade vara närvarande.

8.

KPR/Samorganisationen – Barbro informerade utförligt från årsmötet 16/3.
Ny ordf. blev Nils-Göran Lindqvist, Bjärnum som efterträdde Hans Quidnau.
Ny i styrelsen blev Alf Ljungbeck från vår förening, kvarstår gör Barbro Bengtsson.
- Ny temadag planeras om det ”Friska åldrandet” på Kulturhuset den 23 aug med
start kl 14.

9.

Ekonomi – Kassören informerade:
- Kvartalsrapport kommer att redovisas nästa möte.

10.

Program – Uppstartsmötet ”Lär känna din bygd” den 5 mars, lockade endast 6 st och
dessa var 4 st + 2 resp. från styrelsen. Inte bra !! Finns kanske inget intresse ?? Hur som
helst ett program fick man ihop och detta delades ut på mötet idag, finns även på vår hemsida. En fråga ställdes: Vad betalar man när man åker med de som kör ? Beslut 20 kr.

11.

Resor, utfärder, teater, musik – Barbro efterhörde intresset kring ”Singin in the rain ”,
spelas på Krstd teater 22/9 – 18/11. Handuppräkning visade stort intresse. Nästa möte
kommer teckningslista cirkulera.
- Gudrun informerade om ”I folkparkens tjänst” är en musikalisk resa i tiden, från 40-tal
fram till idag. Denna spelas på Granada i Lönsboda 17 och 18 oktober. Kostnad 250:inkl. räksmörgås, dricka, kaffe och kaka. Nästa möte kommer teckningslista cirkulera.

12.

Studier - Else informerade att studiecirkeln med temat ”Astrid Lindgren föräldrar” som
startade 22/3 och fortsätter 12/4 och 26/4. Är fulltecknad (14 st).

13.

Friskvård – Inget att rapportera.

14.

Trafik – Göran A. informerade bl.a om asfalteringsbehovet i Tyringe. Uppmanade
medlemmarna att använda cykelhjälm och reflexer.

15.

Övrigt – Ordföranden informerade:
 Invigning av Sanatorieskogen efter dess gallring och upprensning 25–27 maj.
Officiell invigning lördag 26 maj kl. 11.00. SPF tillsammans med PRO delar ut
tipsrundelappar samt samlar in och rättar dem. Byalaget står för det övriga såsom
utdelning av priser.
 Seniormässa i Hyllie utanför Malmö (tåg går dit) 24-26/4 kl. 10 – 16.
Ordf rekommenderade ett besök.
 Olle Nystöm från Byalaget informerade om ev. flaggning på flaggstängerna som
står kvar där turistinfostugan varit. Olika alt. framfördes, beslut skall tagas.
 Rolf Rantzow informerade om politikerträff den 30 augusti kvällstid.
Återkommer med tid o plats.
- Dagens föredragshållare Sara Bexdal hälsades välkommen och berättade ingående om
”framtidens mat”, där vi bl.a fick veta att naturens ogräs såsom kirskål, nässla och
ramslök, har en läkande och helande verkan på människokroppen. Hon nämnde hur
”fermenterad” mat stärker och gör dig smal och hur en ”kombuchadryck” har en avgiftande och renande effekt på kroppen. På mångas begäran lovade hon att förmedla infoblad.
Ordf. tackade Sara med blomma och alla stämde upp med en stor applåd.

16.

Mötet avslutas
- Nästa möte 24 april, kommer Lars Hector att berätta om ”den sista divan” Anita Ekberg.
- Lottdragning på sedvanligt manér.
- Bo läste en dikt som var skriven av Birgit Sanden 2004.
Som avslutning sjöngs nationalsången
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