Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
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 in 8 200 kr i medlemsintäkter. Det motsvarar 41 betalande hushåll
dvs 17 hushåll färre än 2018.

Möten
Årsmötet hölls på Tunneberga Gästgiveri i Jonstorp den 17 mars. Mötesordförande var Lars
Hillerström.
Thomas Johansson avtackades för sitt förtjänstfulla arbete inom styrelsen.
Styrelsen har haft 6 möten under året.

Aktiviteter
27 april, Strandstädning
Detta år hade vi fått tillåtelse från Strandmalen att ta bort allt sly och såga ner de döda träden på
Gustavs Plats. Det blev betydligt ljusare och som resultat även mindre toalettpapper i buskarna.
Deltagandet var bra även om det var dåligt väder. Det serverades grillad korv och dricka som
belöning till de som hjälpte till.
30 april, Valborgsbål
Valborg firas numera på byns samlingsplats Gustavs Plats. Vi hade samlat ihop till ett stort bål och
Anja Hallner från Jonstorp hjälpte till med sången.

22 juni, Midsommarfirande
Vår populäraste aktivitet. Fler och fler väljer att fira midsommar i Rekekroken. Tobbe & Co var på
plats med dragspel och fiol. Första aktiviteten var att klä midsommarstången sedan blev det lotteri
med fina vinster samt dans enligt Byaföreningens traditioner.

10 augusti, Rekekrokens Räk- & Kräftkalas
Ännu ett år med ett lyckat kräftkalas, en ny härlig tradition! Trots regn dök alla anmälda upp. Det
blev inga barnlekar på gräsmattan och inte heller hoppborg pga. vädret. Vi tycker dock att det blev
lyckat trots allt. Många hade bjudit med sig släkt och vänner vilket vi uppmuntrar då syfte att stärka
gemenskapen.

30 november, Ljuständning
Vi köpte in en ny slinga då den förra tyvärr blåst sönder. Bra uppslutning och vädret var kanon,
vindstilla och stämningsfullt. Lotter såldes med fina vinster i potten. Vi kunde detta år skicka upp fina
ljuslyktor. Korven var uppskattad och glöggen och den nya grillen hjälpte oss att hålla värmen.
Tomten delade ut lite godis till barnen.

(Bild är från år 2018 då 2019-års ljuständning var något för mörk för bra bilder)

Förbättringsåtgärder och investeringar
 Tre inköpta bänkar med fast bord.
 Nytt cykelställ monterat vid pirens början.
 Skylt - Camping förbjuden.
 Ny anslagstavla monterad.
 Uppdaterad hemsida.
 Rekestugan renoverad.
 Ny badstege inköpt till piren.
 Kommunen bekostade bajamaja.
 Föreningens kassör har engagerat sig i kommunens övertagande av Jonstorps Vägförening
och den medföljande vägavgiften som erlagts byborna.
 Kontinuerlig kommunikation med kommunen gällande förbättring av byns vägbelysning.

Styrelsens Förslag 2020
 Nya badstegen monteras.
 Badflotten iordningställs och sjösätts till den 6 juni.
 Trädäck utanför Rekestugan monteras med tillhörande bord och fast bänk (markägare har
accepterat). Arbetet utförs av frivilliga bybor.
 Rabatten på Gustavs Plats iordningställs.
 Loppis på Gustavs Plats den 6 juni kl. 11.00-13.00. Bord hämtas i Rekestugan, hyra 50
kr/bord, försäljning av grillad korv samt kaffe och kaka.
 Möte med kommunen angående torrtoalett utställd mellan 6/6 – 31/8, skyltar vid Gustavs
Plats med anvisning BAD-RASTPLATS OCH TOALETT. Önskan om grillbriketter (likt de vid
Stenbrottet), gungor/lekplats samt ytterligare en soptunna på Gustavs Plats.
 I övrigt sedvanliga aktiviteter som publiceras på föreningens anslagstavla vid Gustavs Plats.

Hemsidan & Facebook
Internetadresserna är www.rekekroken.eu samt www.facebook.com Vi försöker först och främst
kommunicera via Facebook och (i dagsläget) brevlådan. På hemsidan www.rekekroken.eu finns det
även en del information om vad som händer i byn samt bilder och länkar till Kullabygdens föreningar
mm. Vi jobbar även på att hitta ett bättre sätt att kommunicera digitalt. Förslag välkomnas.

Ekonomi
Ingående balans 2019-01-01: 152 759 kr.
Utgående balans 2019-12-31: 140 258 kr.
I övrigt se ekonomisk berättelse.

Slutord
Ett stort tack till alla Rekekrokare som är delaktiga på våra aktiviteter. Gemenskapen förstärks och vi
får lära känna varandra både vid arbete och när vi roar oss. Härligt! Vi vill även rikta ett speciellt tack
till er som gladeligen bistått med arbetskraft och material utöver de vanliga aktiviteterna enligt ovan.
Vi har fått en fantastiskt fin Rekestuga och detta hade inte varit möjligt utan våra eldsjälar!
Vi hoppas att samma entusiasm kommer att finnas under 2020.
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