225 V. Torup - Tyringe

Protokoll fört vid månadsmöte tisdagen den 22 oktober 2019 på Kurhotellet.

1. Mötet öppnas – Ordf. Gudrun Hermansson hälsade 67 medlemmar varmt välkomna till
dagens förhandling, extra välkommen till nya medlemmar Eva Persson och Kent Bernby
samt Kjell Karlsson.
2. Godkännande av dagordning – Godkändes.
2. Föregående mötesprotokoll – Från månadsmötet den 24 september, godkändes och lades
till handlingarna. Inlagt på vår hemsida under ”Tyringe.nu”
4. Medlemmar – Idag 218 st medlemmar + 5 vänmedlemmar.
5. Förbundet – Handlar mycket om pensionerna, boende mm i dessa nedskärningarnas tider.
Läs Senioren!
6. Distriktet – Peter Lindgren har avsagt sig omval som ordförande. Knut Sigander föreslagen
som ordförande, han är redan med i distriktsstyrelsen.
- Kurser och utbildningar hittar vi på www.spf.se/skanekurser.
- Distriktsmästerskap hittas på www.spf.se/skaneDM.
7. KPR/Samorganisationen – Barbro informerade utförligt från senaste mötet som hölls på
Sjögläntan i Vinslöv. Sedan servicekontoren har dragits in i kransorterna kommer
kommunen fr o m nästa år ordna med en kontaktcentral, som man kan ringa för att få svar
på frågor, vidare trygghets vandring i Hässleholm, och EG-bygg har planerat att bygga
sk.”mellanboende” i Vinslöv samt ev i Tyringe(Glanstomten).
8. Ekonomi – Bengt redovisade kvartalsrapport och budgeten är i balans.
Kurhotellet kommer att höja priset fr o m 1/1 2020 med 10 kr/pers, vilket innebär att det
kommer att kosta 130 kr med lunch och 50 kr för de som inte äter lunch.
9. Program – ”Lär känna din bygd” på fredag den 25/10 är på Filmhuset i Tyringe. De har eget
kafè, så egen kaffekorg behövs inte tas med. Samåkning kl 10.00 från Å-parken som vanligt,
eller så möts vi utanför Filmhuset.
Skånetrafiken kommer tyvärr inte till månadsmötet i november den 26/11. De kommer
i början på 2020. Sparbanken Skåne kommer istället för information och så blir det
Linedance uppvisning.
10. Resor, utfärder, teater och musik – Horst : Teater resa till Kristianstad ”Guys and Dolls”
den 3 november kl 15.00. Avfärd från Hemköp kl 13.30. Kostnad 350 kr + 120 kr för
bussen/pers.
11. Studier – Inget att rapportera.

12. Friskvård – Ny kontaktperson för boulen är Arne Bosma, tel. 0733 519677
Arne B meddelade att de gärna vill ha fler spelare. Varje torsdag kl 13.00 kan man komma
till boulehallen. Låneklot finns.
13. Trafik – Göran Algotsson påminde oss om att använda reflexer nu i höstmörkret och snart
är det dags att byta till vinterdäck. Att tänka på vid ett ev inköp av elcykel, att reservdelar
finns och hur lång hållbarheten är på batteriet. Göran hade lite statistik om trafiken, dödsolyckor har gått ner, var 6:e bilist har dålig syn, antal stulna bilar (70-90% försvinner från
Sverige), bilarnas färg mm.
.
14.. Övriga frågor – Tisdagen den 10/12 är det julbord, som vanligt här på Kurhotellet,
280 kr/pers, men minsta antalet är 35 personer.
Anmälningar till mötena vill vi ha torsdagen före mötet, eftersom vi anmäler antal
lunchdeltagare på fredag förmiddag.
Modevisning idag med kläder från Jansens i Hässleholm. Mannekängerna från vår förening,
visade upp höstens kollektion. Det var uppskattat av publiken, med många applåder.
Personalen från ” Jansens” tackades med en blombukett och även mannekängerna
tackades med en ros, både av Jansens och av föreningen.
Alla våra program är i samarbete med vuxenskolan.
15. Mötet avslutas
. - Lottdragning på sedvanligt manér, och som vanligt några lyckliga vinnare.
- Bo Persson läste en höstdikt
Som avslutning sjöngs nationalsången.
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