Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021
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 11 200 kr i medlemsintäkter. Det motsvarar 56 betalande hushåll dvs 1
hushåll mer än fjor.

Förord
Trots läget som vi haft de gångna åren så har vi ändå kunnat genomföra vissa aktiviteter med försiktighet. Nu är
restriktionerna borttagna hoppas vi att år 2022 kommer att tillbringa många gamla och eventuellt några nya
aktiviteter i byn. Vi ser fram emot att få träffas igen!

Möten
Årsmötet hölls utomhus på Gustavsplats den 14 augusti. Mötesordförande var Lars Hillerström . Peter Trobäck
avtackades för sitt förtjänstfulla arbete inom styrelsen. Styrelsen har haft 5 möten under året.

Aktiviteter
24 april, Strandstädning.
Detta år röjde vi rejält! Massa sly och småträd togs bort både vid Sohålet och Gustavsplats. Tyvärr var bålet
inställt pga. omständigheterna så vi fick även jobba med att frakta bort allt. Sven var en hjälte och körde
traktorn många vändor! Lite grillad korv och häng hann vi också med.

30 april, Valborg, Inställt.
6 juni, Loppis, Inställt.

25 juni, Midsommarfirande.
Många familjer deltog på Gustavs plats med sina kaffekorgar vid firandet även om lek och dans var inställt.
Midsommarstången blev klädd enligt tradition

14 augusti, Rekekrokens Räk & Kräftkalas.
Helt fantastiskt att vi äntligen kunde ses igen! I år hade vi ett lite annorlunda upplägg där vi serverade
tillbehören vid borden istället för buffé. Som vanligt så blev vi underhållna av Görans mix. Många
dansade de lurviga långt in på kvällen. HÄRLIGT!

27 nov, ljuständning.
Vilken härlig tid det är när ljusen i flaggstången tänds och bäst av allt var att Tomten kom på besök!
WOW vad det uppskattades bland de små. Vi hoppas verkligen att tomten kan komma varje år till
Rekekroken för att ta emot önskelistorna!
Vi hade mysig stund i kylan med varma eldar, lotteri, julmusik, glögg och grillad korv.

Förbättringar och investeringar

Äntligen kan vi vänta på bussen i ur och skur. Ingen myndighet var först beredda att åtgärda detta
problem men efter en hel del tjat så fick vi igenom denna önskan av Höganäs kommun. Superfin är
den! Det finns nu även cykelställ att parkera sin cykel :)

Ni har kanske sett att det nu finns en naturlig hopp- plats för de yngre på Gustavs plats? Hoppa på
stubbar är roligare än man tror. Här är gänget som mäter in den perfekta hopplängden.

Pågående arbete att få en permanent wc på Gustavs plats. Detta kommer att göra enorm skillnad för
både oss boende och för de som besöker Gustavsplats. Tanken är att denna ska placeras där det
gamla utedasset står idag. Så här fint hoppas vi att det ska bli

Vi har även inhandlat en gammal båt som vi ska gräva ner så barnen kan leka pirater! Den kommer att placeras
på GP någon gång februari/mars 2022. Såklart ska Rekekroken ha lekbåt istället för ett lekhus. Vi är helt
övertygade om att det kommer bli en succé för barnen!

Alla tio båtplatserna har under säsongen varit uthyrda. Tält, bord och stolar finns att hyra. Bokningslista &
information finns i boden! Kontakta Birgitta för båtplatser eller problem angående uthyrning.
Birgitta.Sjolund@outlook.com

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

Ekonomi
Ingående balans 2021-01-01: 133 050 kr.
Utgående balans 2021-12-31: 154 471 kr.
I övrigt se ekonomisk berättelse.

Slutord
Vi uppskattar allt engagemang från samtliga som medverkar och anordnar aktiviteter i vår by. Sluta
aldrig med det! Nu går vi ”all in” 2022
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