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Ausås Bygdegård

Mail: info@ausasbygdegard.se

Hemsida: www.ausasbygdegard.se

Facebook: https://www.facebook.com/groups/449327415409965

Besöksadress: Ausåsvägen 271 

Bäste medlem,

Vi lägger ett år bakom oss som åter i mångt och mycket
präglats av corona-pandemin.
En del aktiviteter, som Pub, oktoberfest och julbord har vi
kunnat genomföra.
Ekonomiskt håller vi näsan över vattnet, men några nya
renoveringar är inte inplanerade. Elkostnaden tynger oss
och även den minskade uthyrningen av vår festlokal. Vi
har tacksamt fått ett bidrag från Ängelholms kommun
som hjälper oss.
Planeringen för 2022 blir tyvärr också, åtminstone första
delen, påverkad av smittspridningen. Info kring Pub och
årsmöte följer och vi hoppas vi kan genomföra dessa på
utsatta datum.

Claes

Ett viktigt beslut under året kommer behöva tas gällande flytten till
Prästgårdsanläggningen och medföljande försäljning av Bygdegården. Mer om
detta återkommer vi till under året, så snart vi har mer information i frågan.
Som vanligt efterlyser vi medlemmar som kan tänkas stötta arbetet i styrelsen,
gärna yngre personer. Ordförande i valberedningen, Kenneth Rafstedt, tar gärna
emot er ansökan eller tips på intresserad. Ni kan nå honom på mail .........
Vi är tacksamma om ni fortsatt vill stödja oss med ert medlemskap och låt oss
hoppas att 2022 kommer bli det sista året med restriktioner.

http://www.ausasbygdegard.se/
https://www.facebook.com/groups/449327415409965
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ÅRSMÖTE

Ausås Bygdegårdsförening kallar sina medlemmar ¨till ordinarie stämma /årsmöte
i Bygdegården.

fredagen den 4 mars klockan 18:30

Efter stämman bjuder föreningen deltagarna på en bit mat (anmälan krävs dock).

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 18 februari.

DAGORDNING

§ 1.    Val av mötesordförande samt mötessekreterare 
§ 2.    Val av två justeringspersoner
§ 3.    Fastställande av dagordningen
§ 4.    Fastställande av röstlängd   
§ 5.    Godkännande av kallelse
§ 6.    Styrelsens verksamhets- och ekonomiska  berättelse från det gångna året
§ 7.    Revisorernas berättelse
§ 8.    Fråga om fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av årets 

resultat
§ 9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10.  Presentation av verksamhetsplan och budget för 2022
§ 11.  Beslut om

a)   antal ledamöter samt ersättare i styrelsen
b)   mandatperiod
c)   eventuell ersättning till styrelse m.fl.

§ 12.  Val av ordförande i föreningen
§ 13.  Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare
§ 14.  Val av revisorer och ersättare
§ 15.  Val av valberedning
§ 16.  Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande (2023) års medlems-

avgift.
§ 17. Information om projekt ”Prästgårdsanläggningen”
§ 18.  Till årsmötet inkomna motioner
§ 19.  Övriga på årsmötet väckta frågor.

Anmälan till måltiden efter årsmötet till Monica Jönsson 
per mail  (monica61ausas@gmail.com) eller SMS (070 – 376 7433)

senast   måndagen den 28 februari

mailto:monica61ausas@gmail.com
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FUNKTIONÄRER?

Bygdegårdsföreningen är i stort behov av fler ideella krafter. Vi har under 2021
saknat tre suppleanter i styrelsen och inför 2022 saknar vi även minst en ordinarie
ledamot. Vidare är Kenneth Rafstedt ensam i valberedningen i år, till kommande
år behövs fler personer i denna viktiga kommitté.

Är du intresserad av att hjälpa till eller har du kännedom om eller förslag på lämpliga
personer – hör av dig till Kenneth ( svarberg@hejaha.se ) eller till styrelsen på adress
( info@ausasbygdegard.se )!

MEDLEMSAVGIFT

2022 Är ett nytt år och det innebär att det är dags för en ny medlemsavgift. Priset är
som vanligt endast 150 kronor per person eller 300 kronor per familj/hushåll.
Betalas till föreningens bankgiro 5818 – 7840 (glöm ej att ange för vem avgiften gäller)

TÄVLING

I samband med julbuffén i december utlyste Maggan Meijer en tävling. Det gällde
att med det röda emballaget till Babybel mini-ostar (fanns på julbordet) skapa en figur. 
Den bästa skulle koras. Gissa vilken som vann? Och vem skulptören var?

Svaret kommer i nästa nummer av Bygdegårdsbladet.

mailto:svarberg@hejaha.se
mailto:info@ausasbygdegard.se
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2021 ÅRS JULBUFFÉ

Med en pandemi som alla trodde var över., restriktion som avskaffats, så tyckte 
vi det var läge för att arrangera den traditionella ”Julbuffén” i Bygdegården.

Ett tjugotal medlemmar kom och åt en sedvanligt god måltid. Tack Christel och 
Monica för ert arbete med maten. Och tack Bertil för drycken!

I baren är man alltid ”busy”

Maten var god och stämningen hög

”De tre vise männen”?
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PROGRAM VÅREN 2022

Som ordförande Claes skrev i sin ledare (på annan plats i Bladet, så styrs vår verksamhet fortfarande/ånyo av den
fortfarande pågående pandemin.
Vi har dock planerat för att ha de traditionella pubaftnarna ista fredagen i månaden samt även påskfirande med mat.
Det senare får vi dock återkomma till när vi vet mer om pandemins vara eller icke vara.

PLANERADE PUBKVÄLLAR  UNDER VÅREN

Fredagen den 28 januari

Fredagen den 25 februari

Fredagen den 25 mars

Fredagen den 29 april

Fredagen den 27 maj

PÅSKBUFFÉ planerar vi för  någon gång i månadsskiftet mars/april.  Mer information kommer i nästa 
Bygdegårdsblad, på ¨vår Facebook sida samt på hemsidan

.

HÅLL ÖGONEN PÅ FÖRENINGENS FACEBOOK-SIDA FÖR  DETALJER 

KRING OVAN ARRANGEMANG,MEN ÄVEN OM NÅGOT YTTERLIGARE 

ARRANGEMANG EVENTUELLT DYKER UPP.
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