
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 

Tid: onsdagen den 10 december 2014 kl 18.30 
 

Plats: Strädelängan 

 

Närvarande: 

Stephan Borgehammar, ordförande 

Christina Sverdrup, sekreterare 

P-O Bengtsson, hemsideansvarig 

Anders Timberg, kassör 

Christer Hjort, vice ordförande 

 

Anmält förhinder  

Mona-Lisa Kristensson, suppleant 

 

 

§ 1 Mötets öppnande  
 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Justeringsman 
 

Till att justera dagens protokoll valdes P-O. 

  

§3 Föregående mötesprotokoll 
 

Föregående mötesprotokoll från den 12 november 2014 genomgicks och godkändes med 

följande synpunkter: 

Utvecklingsgruppsmötet blev uppskjutet till 8 januari 2015. Byarådet har nominerat Viveka 

Sunding Hörnell till utvecklingsgruppen som därmed kommer på mötet. Inget nytt ang. 

skulpturfrågan. Det går inte att ha årsmötet på biblioteket, det är sannolikt ledigt på 

Eginogården så detta alternativ undersöks. Resterande aktiviteter i protokollet har 

effektuerats.  
 

§4  Dagordning 
 

Dagordningen godkändes. 

 

§5  Ekonomisk rapport 
 

Anders gick igenom vårt ekonomiska läge. Vi har ca 23´ på kontot. 82 st betalande 

medlemmar under 2014.  

Allt är inlämnat och klart till Leader Lundaland. 

Vi har Hembygdsförsäkringen som innebär att vi har bl a rättskyddsförsäkring och 

olycksförsäkring under våra aktiviteter. Anders har all information om det blir aktuellt.  

 

 

§6 Rapporter 



Stephan har på uppmaning av Leader Lundaland skrivit ihop en avsiktsförklaring från KK 

angående vad KK ställer upp med gällande medverkande av LLs utvecklingsstrategi. 

I detta sammanhang diskuterades olika visioner för framtida KK-verksamhet. Christer Hjort 

presenterade sin vision om att ta fram programpaket som visar fram det danska Skåne, ex 

Lund, Dalby, i samarbete med övriga Turistskåne. Detta skulle kunna skapa de  

arbetstillfällen som LL arbetar för. Gatuskyltar på Danska hade varit ett mycket trevligt 

inslag i Lund exempelvis, liksom informationsmaterial på danska. Diskussion kring hur vi  

skulle kunna arbeta vidare med detta projekt, ansökan till LL?  

Stephan ansåg att Dalby kloster skulle kunna vara en utgångspunkt för att åka runt till 

skånska kyrkor, om klosterbyggnaden kan frigöras för sådana ändamål. 

 

Stephan höll föredrag om Dalby kloster för Dalbybygdens släkt- och folklivsforskarförening, 

den 26 nov.  

 

Mail skickades till Anders Bodin ang Klosterträdgården. Vi har fått historisk information om 

hur den nuvarande klosterträdgården arbetades fram. Våren -46 kom man överens om att 

anlägga Klosterträdgården och satte igång med byggnationen. 1955 arrenderar församlingen 

området väster om kyrkan av Domänverket.   

 

Ulrika Jeppson har i mail till SFV upplyst om att de inte vill upplåta parken till allmänt 

ändamål. De vill gärna däremot få hjälp med en återplanteringsplan. Utvecklingsgruppen är 

välkommen den 8 januari för att titta på Kungsgården.  

 

Styrelsen menar att KK bör skriva ett brev till Jeppssons som betonar att våra diskussioner 

om att använda parken är visioner till framtiden och att KK inte har för avsikt att försöka 

tvinga bort arrendatorn från parken. Stephan åtar sig detta. 

 

Diskuterade 2015´s program t ex att ha aktiviteter på söndageftermiddagar, eventuellt 

samband med söndagsfikat i samarbete med Strädelängan. 

Ex på program som diskuterades: informera om allt som är danskt, tidsmaskinen, smedjan 

och dess roll, obefintliga brandstationen, (finns nu en bok som såldes på julmarknaden), 

historien om Strädelängan, guidning på kyrkogården, Kungsgårdsparkens växter på våren 

(Lennart Segerbäck), inf om gästis i Dalby (författare av boken Gästis i Skåne), ornitologi 

(Sören Svensson), mossexkursion Dalby hage (Gerhard Kristensson), olika typer av föredrag 

som passar olika generationer.  

De olika aktiviteterna drar också mer personer till söndagsfikat. 

 

Kontaktförslag: Dalby Vi Minns. Släktforskningsföreningen. Nicolai Gille. Saras 

lärarhandledning. 

 Elisabeth Bengtsson har tidigare sagt sig vara intresserad att ha aktiviteter för barn, ex i 

samband med exkursioner ha egna aktiviteter för barnen. 

 

Information om programpunkter bör gå ut på årsmötet.  

Arbetsgrupp som ska arbeta vidare med programpunkter: P-O och Christina.  

 

§9 Övrigt 
 
 Till årsmötet kommer två damer från Linköping, kan övernattning fixas? 

P-O kollar upp om det är möjligt på Klostret 5. alt Rusthållargården i T Hällestad, 

(Mongoliska jurtor=tält). 

 

 



§10 Nästa sammanträde  
  

2015-01-21 

2015-02-18  

årsmöte 2015-03-19 

 

§11  Ordförande avslutade mötet  
 

och tackade särskilt PO för god glögg och kondiset för goda klenäter.   

 

 

 

 

Stephan Borgehammar 

Ordförande      Christina Sverdrup 

       Sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

P-O Bengtsson 


