Medlemsblad

Nr. 1 Årg. 30 (2020)

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Medlemmarna i Föreningen Svedala-Barabygden kallas härmed
till årsmötet
Onsdagen den 11 mars 2020, klockan 19.00, i Aggarpshallen.
Dagordning och årsmöteshandlingar samt verksamhetsplan för 2020
bifogas kallelsen.
Bokslut, budget och valberedningens förslag delas ut vid årsmötet.
Efter årsmötesförhandlingarna serveras kaffe och sedan kommer Tord
Larsson att visa film och berätta om rivningar av hus längs Storgatan i
Svedala.
Anmälan – för att kunna förbereda för kaffe och sittplats ser vi gärna
att Du/Ni anmäler till Ann-Kristin Persson, sjodiken@gmail.com eller
telefon 0730 411450.

Hjärtligt välkomna!

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2020-03-11.
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
3. Val av sekreterare för dagens möte.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.
5. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
6. Fastställande av dagordning.
7. Föredragande av verksamhetsberättelse.
8. Föredragande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av verksamhetsplan för 2020
11. Fastställande av budget för 2020
12. Fastställande av årsavgift
13. Val av ordförande.
14. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen för en mandattid av
två år.
15. Val av två ersättare för ett respektive två år.
16. Val av två revisorer för ett år.
17. Val av revisorsersättare för ett år.
18. Val av ledamöter till valberedning, varav en
sammankallande.
19. Val av föreningens ombud och representanter.
20. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet.
21. Avtackning
22. Övriga ärenden
23. Mötets avslutande.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN
PROGRAMVERKSAMHETEN
Vår första medlemsaktivitet den 12 februari fyllde konferenssalen på
Aggarpsskolan, då Anders Reisnert från Bara höll ett föredrag om
Lindholmen och dess historia.
Årsmötet den 6 mars blev också mycket välbesökt och samlade drygt
100 medlemmar.
Förhandlingar och val genomfördes utan några större förändringar.
Ingalill Morin och Ingemar Jönsson valdes in som nya ersättare efter
vakanser.
Styrelsens sammansättning presenteras längst bak i detta blad.
Efter möte och kaffe presenterade kyrkoherde Lars Johansson från
Svedala sin nya bok ”En resa genom ettusen år” om kyrkor i Svedala
församling.
Valborgsmässoafton vid Aggarps kvarn blev, i motsats till förra året,
troligen den mest välbesökta någonsin. Manskören underhöll, Lions
sålde slut på korven och i Möllarebostaden bakades våfflor så länge
det fanns smet och våffeljärnen fungerade!
Den 5 maj deltog 25 medlemmar i utflykten ut till Lindholmen, där
Tord Larsson visade och berättade om hur borgen kan ha sett ut och
den fina vårkvällen gjorde kaffestunden uppe på borgkanten extra
trevlig.
Det gamla Vandværket o Torsby i Danmark inbjöd till en trevlig dag
den 26 maj. Tyvärr lockade detta inte så många deltagare, men de 18
medlemmar som var där var mycket nöjda.

Vårt tält fanns med på Svedala Festivalen den 30 juni och 1 juli. En
liten gallring i arkiven hade gjort att vi kunde erbjuda lite udda böcker
och skrifter på realisation.
Den 7 juli genomfördes Mölledagen i Aggarp som än en gång var
mycket välbesökt och trevlig.
Äggakakorna och det hembakade kaffebrödet gick åt och till detta
bjöd Gillesbandet på sin trevliga underhållning. Besökarna kunde
sedan prova på lite tävlingar och titta på djuren som visades upp.
Kvarnen kunde köras några korta stunder men vindarna var oss inte
särskilt behjälpliga.
Lördagarna 7 och 14 september arrangerades årets utflykter, den här
gången till Dalby kyrka och Uppåkra Arkeologicentrum. Knappt 40
medlemmar deltog per resa.
Nästa mölledag arrangerades den 15 september och ett 60-tal kikade
in i kvarnen och möllarebostaden där det serverades hembakad
äppelkaka och kaffe.
Den 16 oktober genomfördes årets sista medlemsaktivitet i form av ett
föredrag av Annika Hansson. Hon berättade om och visade bilder från
sin mycket intressanta men omskakande tid som polis i FN:s
flyktingläger i Syd-Sudan. 65 personer deltog.

ÖVRIGA AKTIVITETER
Årets ”höjdare” får vi tillskriva redaktionskommittén, som efter 2
tidigare nomineringar, i år fick besked om att Skånes Hembygdsförbund nominerat årsboken 2018 till Sveriges bästa årsbok. Sedan
tog det lite tid över sommaren innan vi i slutet av september fick veta
att så blev det!

Den 30 november inbjöd Sveriges Hembygdsförbund till en
”lokalhistorisk konferens” här i Svedala och då delades utmärkelsen ut
till en välförtjänst arbetsgrupp. Under konferensen bidrog flera från
föreningen till innehållet i form av presentation av Svedala kommun
och dess historia, redaktionskommitténs arbete etc, etc.
2019 års årsbok skickades eller lämnades ut till medlemmarna under
adventsveckan och presenterades och såldes sedan på julmarknaderna
i Svedala och Bara.
Föreningen har i år också gett ut ett nytryck av Edvin Forebys lilla
bok om Vår bygd.
Ett stort arbete läggs ner på att sortera och systematisera i vårt arkiv
och samtidigt har ett arbete tillsammans med Svedala kommun
påbörjats för att ta hand om de gemensamma samlingarna som finns i
Svedalarummet på Biblioteket.
Det har påbörjats ett arbete med att skriva avtal med Svedala kommun
om hur bildarkiven ska hanteras och hur ansvaret för detta fördelas.
Parallellt har ett långt projekt under året handlat om vår hemsida, som
inte längre kan administreras via kommunen. Vi hoppas att inom kort
kunna öppna och erbjuda en helt ny hemsida.
Arbetsgruppen för kvarnen och möllarebostaden har lagt ner ett
stort antal frivilliga timmar på underhåll av dessa så de kan visas upp.
Släktforskarträffarna har fortsatt under året och gruppen har samlats
7 gånger med c:a 12 deltagare per gång. Släktforskningsgruppen i
Bara har varit igång hela året med 9 deltagare.
Forskningscirkeln i Klågerup har träffats regelbundet med ett 15-tal
personer som ständigt kompletterar Klågerups historia från 1950-talet.

Tord Larsson har i samarbete med Länsstyrelsen, Svedala kommun
och Värby församling
genomfört flyttning av de s.k. ”Prästa-stenarna” som stått lite
vanskligt placerade längs gamla vägen mellan Hyby och Bara.
Stenarna har flyttats ner till en grönyta i anslutning till cykelvägen
som leder till minnesplatsen Döängen, som är minnesmärket över de
bönder som stupade vid Klågerupsupproret 1811.
Ytterligare ett projekt har startats i föreningens regi – Bo Sahlée
tillsammans med Georg Nordström från Värbyförsamling har påbörjat
fotografering och därmed dokumentation om alla gravar i Värby
församling. Bjärshögs och Skabersjö kyrkogårdar är dokumenterade i
höst.
Arkivens dag genomfördes över hela landet den 9 november och i år
hade Skånes arkivförbund förlagt en del av sina arrangemang till
Biblioteket i Svedala. Föreningen deltog med lokalhistorisk kunskap i
form av fastighetsdokumentation och släktforsknings-råd till de
besökare som ville ha det.
Styrelsen har haft 9 möten under året och har gett ut 4 medlemsblad.
Föreningen har tagit del av kretsmöten och årsmötet inom Skånes
Hembygdsförbund.
Uppgiften till Sveriges Hembygdsförbund om ideellt arbetade timmar
blev för föreningens del under 2019 kan vi räkna in drygt 1200
deltagare i olika aktiviteter och cirka 3200 ideellt arbetade timmar.

MEDLEMMAR
Medlemsantalet har minskat något under året, men under bokförsäljningarna vid Svedala-Festivalen och julmarknaderna lyckades vi
rekrytera 24 nya medlemmar och föreningen hade vid årets slut 870
registrerade medlemmar.

FÖRLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2020
12 februari kl. 19.00 i Aggarpshallen: Medlemsmöte där Göran
Larsson berättar om “Skåningens levnadsvillkor under danskt
respektive svenskt styre”. Anmälan till Ann-Kristin Persson.
4 maj utflykt till Turestorps ö där Tord guidar och Mats berättar om
fågellivet.
Det är en bit att gå och den som vill tar med egen fikakorg. För
samåkning träffas vi på Sporthallens parkering kl. 18.00.
5 juli är det åter Skånska möllors dag. Då har som tradditionen
bjuder föreningen aktiviteter vid kvarnen i Aggarp.
Höstens utflykt “Skräckens väg” går till några platser där skånemord
har skett. Vi planerar att åka två dagar och återkommer med närmare
information.

MÖLLEGRUPPEN
träffas vid Kvarnen lördagarna 4 och 18 april, 2 och 16 maj kl 10.00
samt torsdagen den 28 maj kl 17.00.
Kontaktperson; Nils-Åke Åkesson, telefon 070 298 4537

