Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012
Inledning
Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för
en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen vara förhandlingspart gentemot Höganäs
kommun och andra myndigheter samt verka för samverkan med andra organisationer i Kullabygden.
Styrelsens handlingsplan för trivsel och samhörighet består i de aktiviteter som planeras och
genomförs under året och som nu har blivit traditioner i byn.
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Medlemsantal
Enligt resultaträkningen har vi fått 8 850 kr i medlemsintäkter. Det motsvarar 59 betalande hushåll.

Möten
Årsmötet hölls på Revalyckan i Jonstorp. Mötesordförande var Tommy Bergdahl.
Styrelsen har haft 5 möten under året.

Samarbete
Rekekroken och Svanshalls byaförening har träffats för att diskutera gemensamma frågeställningar.
Vi har haft ett gemensamt arrangemang, höstfest i Rekekroken. Där kunde alla barn och vuxna leka
och lära känna varandra.
Möte med övriga byaföreningar i Kullabygden, så kallade Byarådsmöte, anordnas av Höganäs
kommun. Där informeras vad som händer i Kullabygden och föreningarna har möjlighet att ställa
frågor till kommunen och kommunen informerar vad som är på gång i bygden.
Elavtalet med Dalakraft fortsätter. Strandbadens byaförening är ansvarig för kommande förhandling
om elavtal. Många byaföreningar i kommunen är intresserade av elavtalet. Avtalspriserna är
förmånliga och kan tecknas om man är medlem i byaföreningen.
Kullaleden, en del av Skåneleden. Hela sträckan blir sex mil lång, börjar i Gråläge och slutar vid
Utvälinge. Tanken är att man ska vara färdig någon gång i slutet av sommaren i år 2013. Vad som
kommer att hända i Rekekroken är ännu oklart. Eventuellt blir det papperskorgar, vindskydd och
grillplats vid Gustavs plats. Någon form av informationsskylt kommer sättas upp som informerar om
Rekekrokens by.

Aktiviteter
14 april, Strandstädning.
Denna genomfördes traditionsenligt. I samband med strandstädningen serverades grillad korv och
dricka.
30 april, Valborgsbål.
Ordförande höll tal och de närvarande sjöng in våren
22 juni, Midsommarfirande.
Som vanligt var det trångt på Gustavs plats och fler firar midsommar i Rekekroken för varje år. Tobbe
& Co var på plats med dragspel och fiol. Lekar och dans enligt Rekekrokens traditioner.
18 augusti, Grisfest.
Grisfest med tipsrunda och lotterier. Årets Rekekrokare utsågs.
23 september, gemensam höstfest med Svanshall
Barnen fick tävla med sin solros som mättes efter att ha odlats under sommaren, äpplelyktor gjordes,
äpplen grillades och krabbor fiskades från piren. För de stora tändes grillarna där medhavda godsaker
kunde tillredas. Godsaker lottades ut i vårt äppellotteri. Kaffe och kaka serverades.

2 december, Grantändning.
Vår barnkör sjöng fina julsånger och tomten delade ut godis till små och stora barn. Glöggen
serverades och lotter såldes. Fina vinster som vanligt.
Onsdagsträffar varje onsdag från midsommar t.o.m. augusti.
Träffarna genomförs på Gustavs plats, där vi grillar, fikar och umgås.
Även boule kan spelas om intresse finnes.

Hemsidan
www.rekekroken.eu
Här finns all information om vad som händer i byn. Bilder och länkar till Kullabygdens föreningar mm.

Ekonomi
Ingående balans 2012-01-01: 134 635 kr.
Utgående balans 2012-12-31: 213 992 kr.
I övrigt se ekonomisk berättelse.

Piren och Gustavs plats
Byaföreningen har 2012 påbörjat renoveringen av piren. Bidrag har erhållits från stiftelse och
kommunen. Sten har transporterats till platsen. Dessa skall så småningom läggas ut på norra sidan
om piren. En entreprenör har anlitats som rivit bort betong som blåst sönder, satt i armeringsjärn i
stenar mm. Det som återstår är att lyfta upp stenar, armera fördigt och gjuta samt att transportera ut
stenarna. Vädret måste vara gynnsamt när arbetena utförs.
Byaföreningen har tillstånd av Länsstyrelsen att utföra de planerade åtgärderna.
Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som kommer att planera arbetena med att reparera piren.
Arbetsgruppen består av Robert Torstensson, Jonas Norrman, Hans Kimblad, Thomas Johansson och
Tommy Jönsson. Många i byn har visat sitt stöd och intresse för att lösa problemen med stenar mm
som behöver åtgärdas.

Slutord
Ett stort tack till våra biddragsgivare som skänkt pengar för att möjliggöra pirens uppbyggnad:
Fonderna Grön kvalitetsturism (Höganäs kommun) och Assarina och Lars Jönssons Allmänna
Donationsfond, familjerna Lindell, Önnerby, Frohm, Hansson (Lars och Monica) och Carlsson.
Vi vill även tacka alla som ställer upp och hjälper till vid våra aktiviteter. Allt från att ta fram möbler
och tält, dela ut inbjudningar i brevlådorna, hissa flaggan vid Gustavs plats, stöd till lotterier(stort
tack till fam Arne Hansson), utlåning av bord och stolar mm.
Det är detta som är Rekekrokens anda som vi skall fortsätta att vårda och utveckla.
Det är också denna anda som kommer göra det möjligt att reparera stormskadorna vid piren och
Gustavs plats. Piren som anlades 1917 har stora skador och det kommer krävas mycket arbete för att
återställa denna med att lyfta stenar på plats, gjuta betong och laga båtrampen.
Tack för ett bra år 2012, vi ser fram emot ett fint år 2013 tillsammans!

Rekekrokens Byaförening
Ekonomisk berättelse 2012

Tillgångar
Ingående balans 2012-01-01
Kassa
Postgiro
Bank2
Summa

Eget Kapital
880
64693
69062
134635

Reserverat Piren
Resserverat båtramp
Övriga tillgångar
Summa

33100
10500
91035
134635

Resultaträkning
Inkomster
Aktiviteter
Båtrampen
Piren
Övrigt
Medlemsavgifter
Anslag
Ränta
Summa

Tillgångar
Utgående balans 2012-12-31
Kassa
Postgiro
Bank2
Summa

Rekeroken den 27 Januari 2013
Hans Kimblad Kassör

6317
1000
149865
0
8850
2778
897
169707

Utgifter
Aktiviteter
Båtrampen
Piren
Övrigt
Summa

6808
0
79080
4462
90350

Årets överskott
Summa

79357
169707

Eget Kapital
6286
137747
69959
213992

Reserverat Piren
Resserverat båtramp
Övriga tillgångar
Summa

103885
11500
98607
213992

