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Ordföranden har ordet

Efter ett välbesökt årsmöte den 14 januari kan vi lägga 2019 till handlingarna. Såväl uthyrningen av våra
lokaler, antalet medlemmar och omsättningen för Puben ökar jämfört med 2018, vilket känns positivt.

Arne Andersson har på egen begäran valt att avgå från styrelsen. Vi vill tacka honom för hans insatser
under åren och glädjande nog kvarstannar han och håller reda på våra lokaler och utemiljön och som
bokningsansvarig för våra lokaler. Vi kommer under året även införa möjligheten att boka våra lokaler via
mail. Mer om detta följer.

Vi fortsätter att fräscha upp lokalerna och vi har precis avslutat målningsarbete med fönstren på nedre
våningen och i Biblioteket. Ovanvåningen står på tur.
Även vårt kök kommer att förnyas och förhoppningsvis kan vi redan i slutet av mars få det klart.
Vårt värmesystem måste också bytas ut och offerter har inkommit. Ett bidrag från kommunen för
ändamålet tackar vi för.

Vad gäller 2020 i övrigt så fortsätter vi på den inslagna vägen med att på vissa Pubkvällar bjuda på
underhållning av olika slag. Påsk och Jul bufféerna fortsätter och förhoppningsvis kommer sommaren att
tillåta oss någon grillkväll.

Löpande information om ovan och övriga aktiviteter får ni via Facebook och vår hemsida i detta vårt
infoblad samt via mail.

Slutligen vill jag gärna påminna om att vi söker medlemmar som kan tänkas hjälpa till i samband med våra
aktiviteter och/eller med styrelsearbetet. Tveka inte då att kontakta någon av oss i styrelsen.

Claes



Årsmötet

.

Fredagen den 14 februari avhölls föreningens ordinarie stämma / årsmöte. Dagordningen var till största delen
den traditionella., med ett undantag: styrelsen ¨föreslog en uppdatering/modernisering av föreningens stadgar.
Det första beslutet om detta togs på stämman och den andra kommer på nästa års stämma.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse accepterades av stämman och styrelsen beviljades föga
överraskande ansvarsfrihet.
Budget och verksamhetsplan för 2020 klubbades också rakt av.

Valen till styrelsen blev precis så odramatiska som de bör vara, ordföranden och de ledamöter som accepterat
omval blev omvalda. Arne Andersson hade avböjt omval och ersattes av en suppleant, Jörgen Persson. Hans supp-
leantplats blev obesatt då ingen kandidat fanns.

Årsmötesprotokollet finns att läsa/hämta på föreningens hemsida www.ausasbygdegard.se under ”Dokument!”

Efter årsmötet bjöd föreningen på en måltid, vilken avnjöts till ett trevligt sorl.

Årsmötet leddes förtjänstfullt av Inger Nyrell med Monica Jönsson vid sin sida
som mötessekreterare.

Engagerade mötesdeltagare 

Avtackades för förtjänstfullt arbete Matbiten efter årsmötet

http://www.ausasbygdegard.se/


Verksamhetsberättelse för 2019
Styrelsens berättelse verksamhetsåret 2019 Ausås Bygdegårdsförening hade den 31 december 2019 totalt 
183 enskilda personer och 6 föreningar som medlemmar. Under verksamhetsåret har lokalerna varit uthyrda 
vid 25 tillfällen. 2019 skrev föreningen kontrakt med kommunala förskolan om uthyrning av övervåningen tre 
dagar i veckan. Lokalen används av en ny utegrupp i förskolan vid tillfällen när vädret är olämpligt för 
uteaktiviteter. 

Styrelsen har bestått av: 
Claes Meijer ordförande Arne Andersson       ledamot                                                      
Bengt Tufvesson vice ordförande Inga-Britt Jönsson    ledamot
Bertil Ericsson kassör Jörgen Persson         suppleant
Monica Jönsson sekreterare Malin Ekenmo          suppleant
Leif Nyrell  vice sekreterare Håkan Bergström     suppleant

Styrelsen har det gångna året i princip genomfört månatliga styrelsemöten. Därutöver har verksamheten 
organiserats via tre verksamhetskommittéer enligt arbetssättet som introducerades 2017 med grupperna: 
fastighet, pub och övriga aktiviteter.  Styrelsen har gjort två olika bidragsansökningar till kommunen och 
lyckades fått ett bra bidrag från det speciella landsbygdsanslaget att använda till underhåll och renovering. 

Föreningen har likt tidigare år arrangerat pubaftnar, grillkvällar, valborgsfirande och Bygdedag tillsammans 
med andra föreningar, liten oktoberfest, påsk- och julbuffé.  På några av pubkvällarna har olika former av 
musikquiz stått på programmet tack vare engagerade medlemmar. Uppskattad nyhet för året var 
underhållning av Jonas LG på två välbesökta pubkvällar. Ett initiativ av Malin. För att finansiera liknande 
underhållningstillfällen framöver beslutade styrelsen att höja priserna på sålda drycker. 

På konstutställningen under vår familjedag visade Britt Berlin sina fina konstverk. Under utställningen visade 
Britt även praktiskt hur hon skapar sin keramikkonst. Maija Håkansson kompletterade konstutställningen med 
sina mångsidiga verk och räddade utställningens komplexitet när tidigare inbokade Janet Larsson var tvungen 
att lämna återbud. Olle Sålder och Kenneth Rafstedt visade konsthantverk på övervåningen. Annette från 
Kulturporten och Thomas från biblioteket höll i barnaktiviteterna och Ausås scoutkår hanterade 
korvgrillningen.

En del målningsarbeten har gjorts i stora lokalen.  Övervåning och bibliotek står på tur. Värmeanläggningen 
har fortsatt att vara besvärlig trots upprepade upplivningsförsök. Den har av expertis bedömts som 
underdimensionerad. 

Styrelsen har tagit in offerter från tre olika företag på en ny anläggning. En ny och snabbare diskmaskin har 
installerats då den gamla inte ville längre. Styrelsen har köpt en mindre frys till förvaring av smårätter till 
pubkvällarna efter kritik från lokalhyrare att de inte fanns kvar tillräckligt med utrymme för deras varor. En  
enkla ljudanläggning med bluetooth har införskaffats.  I festlokalen kan besökare beskåda två konstverk av 
Britt Berlin samt en tavla med mycket lokal prägel som målad av Janet Larsson.

Styrelsen har tagit fram ett frågeformulär till de som hyr lokalerna i syfte att få fram de för- och nackdelar 
som lokalhyrarna upplever. Undermålig städning har varit återkommande kritik varför styrelsen har börjat 
anlita en person i bygden för återkommande städinsatser.

Med hjälp av Johnny Böös har en ny okulär besiktning gjorts av problem med otäta takkupor. Läget har inte 
bedömts så akut att åtgärda under den  högkonjunktur som har varit i byggbranschen. Tak och dess kupor 
behöver dock renoveras inom de närmaste åren.  Skorstensspecialist Mats Helgesson har undersökt vad som 
kan göras åt den söndervittrande skorstenen. Behoven av åtgärder på skorstenen kommer att hänga samman 
med vad som göras med värmeanläggningen.

Vår grannsamverkan via CoYard-appen fortsätter att växa och har nu 230 medlemmar. Studiecirkelverksamhet 
Ausås historia och tyska, som vi genomför tillsammans med Hembygdsföreningen, har fortsatt under året. 
Nytt för i år är en studiecirkel i Föreningskunskap för styrelseledamöter som vi tagit initiativ till att starta 
tillsammans med andra föreningar i bygden som Hembygdsföreningen, Medeltidsföreningen, Församlingen 
med flera föreningar.

Styrelsen har genom Bengt Tufvesson arbetet producerat tre nummer av Medlemsbladet. Antalet användare 
av vår Hem- och FB-sida ökar stadigt,  likaså har antalet medlemmar som medger utskick av 
medlemsinformation via e-post förbättrats och har nu även ett uppdaterat medlemsregister.

Styrelsen noterar tacksamt löftet från bibliotekets chef vid genomförd öppet möte i december att den goda 
servicen och samarbetet med biblioteket och dess personal kan fortgå.  Vi tackar för förtroendet att ha fått 
leda verksamheten  det gångna året och riktar ett varmt tack till medlemmar för deltagande på våra 
aktiviteter och för hjälp att på olika sätt förgylla våra aktiviteter, vare sig det rört sig om att göra musikquiz, 
ställa upp med sång och musik, att hjälpa till i köket, att hålla rent och snyggt i våra lokaler och andra 
praktiska göromål. Ett speciellt tack vill vi även rikta till styrelseledamot Arne Andersson och dennes fru för 
deras idoga arbete med att sköta den för Bygdegårds-föreningen viktiga uthyrningen av våra lokaler.



2020 års styrelse

Claes Meijer, Ordförande Bengt Tufvesson, Vice Ordförande

Monica Jönsson, Sekreterare Bertil Ericsson, Kassör

Leif Nyrell, Vice  Sekreterare Inga-Britt Jönsson, Ordinarie ledamot

Jörgen Persson, Ordinarie ledamot

Malin Ekenmo, Suppleant Håkan Bergström,  Suppleant



Medlemsavgift 2020

En liten påminnelse för er som ännu inte hunnit betala in medlemsavgiften till föreningen.

Medlemsavgift för kalenderåret 2020: 150:- / person

300:- / familj (hushåll)

500:- / förening

Medlemsavgiften insättes på föreningens bankgiro  5818 - 7840 , glöm ej ange namn för vilka avgiften avser.

Mail adresser
För att kunna våra medlemmar på ett både snabbt, enkelt och miljövänligt sätt, behöver vi allas mail -
adresser. Känner du på dig att du kanske missat  att uppge din, vänligen skicka in den till:

info@ausasbygdegard.se

Info från  
Bygdegårdsföreningen

Information om föreningens  aktiviteter, möten m.m. sker dels genom detta info-blad som utkommer tre gånger
per år, dels  via mail (se ovan) men även på föreningens hemsida:

www.ausasbygdegard.se

Men kanske först och främst på vår Facebook-sida, som är det snabbaste sättet att nå ut: 

mailto:info@ausasbygdegard.se
http://www.ausasbygdegard.se/


Program våren 2020

Pubkvällar:

28 februari, Live musik med quiz. Fredrix Duo underhåller

27 mars

24 april

29 maj

26 juni

Ytterligare underhållning och
grillkvällar aviseras på hemsidan och på Facebook

Påsksamkväm med vår traditionella påskbuffé,  fredagen den 3 april klockan 19:00 

Anmälan till Monica Jönsson på 070 - 376 74 33 senast måndagen den  30 mars Mer info 
kommer även på vår Facebook-sida när det närmar sig.

Whiskyprovning fredagen den 6 mars. Kenneth Rafstedt guidar oss genom denna djungel av
goda drycker. Från alla världens hörn Föranmälan krävs.

Grillpub.  Beroende på väder blir det grillning i samband med pubaftonen i maj, juni eller juli.
Aviseras på Facebook.



Örehus Medeltidsförening

Vi träffas i Ausås bygdegård
Hantverks- och föreningskväll torsdagar kl 19.00

Örehus är en medeltidsförening i nordvästra Skåne, runt Helsingborg
/Ängelholm / Åstorp, som levandegör vikingatid, medeltid och renässans, dvs
åren 600-1600 och är en del av den världsomspännande organisationen SCA
(Society for Creative Anachronism). I den utgör Örehus en grupp, eller ett
härad som det heter i våra sammanhang.
Vår målsättning är att lära oss mer om medeltiden, både genom teoretiska
studier och praktiskt då vi utövar de medeltida hantverk som vi lärt oss.

Bilderna är från Ausås Bygdedag
1 maj 2019



Lokaler att hyra
I Bygdegården

Festlokal bottenvåningen
Plats för 45 sittande gäster

Bar och kök
Bottenvåningen

Glas och porslin
Ingår. Samt till-
gång till kyl/frys

Möteslokal andra våningen

Bokning och frågor: Arne Andersson  076 – 184 43 33 


