
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 

 

 

Tid: onsdagen den 5 februari 2020 kl. 18:30–20:30 

Plats: hemma hos Christer 

 

 

Närvarande: 

Stephan Borgehammar, ordförande 

P-O Bengtsson, hemsidesansvarig  

Christer Hjort, vice ordförande 

Ingmarie Thornberg, ledamot 

Anders Timberg, kassör 

 

 

§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Val av justeringsman 

P-O Bengtsson valdes. 

 

§ 3 Dagordning 

Enligt förra mötet. 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet upplästes och lades till handlingarna. 

 

§ 5 Ekonomisk rapport 

Kassörens ekonomiska rapport redovisades. Aktuell ställning på bankkontot är 22 572 kr. En 

räkning från Stephan för utlägg under 2019 ska dock betalas. 

 

§ 6 Planering av verksamhet 2020 

Gästis med Tingshuset är fortsatt mycket intresserade av vad som händer med Dalby kloster. 

Gästis kommer förmodligen att öppna på nytt till våren. 

 

Gunilla Svensson har tackat ja till att hålla föredrag om Dalby kungsgårds nya vårdprogram 

i Dalby bibliotek den 25 mars kl. 18, under rubriken ”Dalby kungsgård – historia och fram-

tid”. Dock kommer hon endast om vårdprogrammet hunnit bli godkänt. En nödlösning om 

hon inte kommer är att Stephan håller föredraget, med kompletterande information om den 

nu aktuella process som syftar till att skydda kungsgårdens marker. Christer ber registrator 

vid Lunds kommun ta fram de handlingar som har inkommit till kommunen i detta ärende. 

 

Årsmöte håller vi i omedelbar anslutning till föredraget, ca kl. 19:15. Inbjudan till både före-

draget och årsmötet ska skickas till våra sponsorer. Dessutom ska föredraget annonseras via 

sociala medier (P-O ansvarar). Stephan ansvarar för att skicka kallelse till alla medlemmar, 

som också ska innehålla påminnelse om att betala medlemsavgift. 

 



P-O har ännu inte öppnat konto på Instagram men kontaktar inom kort Ingmarie för att göra 

det med hennes bistånd. 

 

Arbetet med en ny broschyr, ”Dalby: 1000-årig by”, är ännu på planeringsstadiet. P-O och 

Stephan ska träffas och prata mer om det under våren. Vi bör beakta hur den bok om Torna 

Hällestad som ska komma under våren är disponerad. Christer föreslår att vi har nyinflyttade 

och nyanlända i åtanke som målgrupper, vilket bör göra att vi kan få bidrag från kommun 

och kanske idrottsföreningar m.fl. 

 

Christer gör ett försök att ringa Tina Westergren ang. föredrag om klosterträdgårdar och 

medicinalväxter. Om hon avböjer kan vi ev. fråga ägaren till Länsmansgården om hon vill 

guida, kanske både i sin egen trädgård och i klosterträdgården. 

 

Christer har gjort omfattande förberedelser för exkursionen i Dalby Söderskog den 18 april. 

Fyra ciceroner är engagerade att guida om floran, mossorna, fågellivet respektive vegeta-

tionens förändringar över tid. Vi diskuterade den inbjudan som Christer har författat och 

beslutade om vissa justeringar. När de blivit gjorda läggs inbjudan upp på vår hemsida; 

dessutom distribuerar Christer den till bl.a. Skånska Linnésällskapet. Stephan ombesörjer att 

anmälningar, som ska göras till föreningens e-postadress, vidarebefordras till Ingmarie, som 

ansvarar för att sammanställa grupperna. Ciceronerna får inget arvode men varsin flaska 

Gammel Dansk som tack. 

 

Liksom tidigare organiserar Christer vårt program för Geologins dag 12/9: kontaktar guider 

och Sydsten, ordnar biljettförsäljning och annonsering, bokar buss m.m. 

 

Kulturarvsdagen 13/9 kan som sist omfatta visning av kyrkan och ett musikprogram, ev. 

också fika i Strädelängan. Stephan hör med Anita Andersson om Collegium vox humana vill 

sjunga. Stephan hör också med Lasse om han vill ta ansvar för de praktiska detaljerna.  

 

Ett möte med politiker och valda tjänstemän från Lunds kommun skulle kunna äga rum efter 

sommaren, med den nya vårdplanen som utgångspunkt. Till detta skulle Dalby prästgård 

kunna vara en lämplig lokal. 

 

§ 7 Ny broschyr 

Christer har tagit reda på att Bloms tryckeri kan trycka upp en ny upplaga av vår lilla grå 

broschyr till en kostnad av 2300 kr + moms för 1000 ex. I denna kan vi blada in ett kort med 

aktuell information. Christer tar fram ett förslag till text för detta kort. Christer får också i 

uppdrag att beställa tryckning av broschyr och kort. 

 

§ 8  Datum och plats för nästa styrelsemöte 

 Onsdagen den 11 mars kl. 18:30 hemma hos Christer. 

 

 

 

 

 

Stephan Borgehammar    P-O Bengtsson 

Ordförande & sekreterare    Justeringsman 


