VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

13 januari 2021

Styrelse och övriga funktionärer under verksamhetsåret 2020 *)
Ordinarie ledamöter har varit Leif Richard ordförande/ålderman Henrik Christensen v ordf.,
Bitte Müller-Hansen sekreterare, Anna Martin, Ingbritt (Bitte) Stenberg, Jan Fridh, Gunilla
Boström, Agneta Seadén, Rosita Johansson, Göran Alm samt som aktiva ersättare Åsa Ohlsson, Sebastian Berglund, Inga-Lena Wernersson och Birthe Eriksson.
Som kassör har tjänstgjort Ann-Marie Nilsson, tidigare styrelseledamot.
Ordinarie revisorer har varit Hans-Göran Nilsson, sammankallande, och Örjan Svensson.
Suppleant har varit Inga Lundqvist.
I valberedningen har ingått Sven-G Hultman
I Bygderådet, Tomelilla kommun, har för verksamhetsåret ingått ordföranden med vice ordföranden som suppleant.
*) Med verksamhetsåret 2020 avses tiden mellan årsstämmorna 2020 och 2021.
Medlemmar
Medlemsantalet uppgick den 31 december 2020 till totalt 161 inbetalda medlemsavgifter.
Medlemsavgiften för enskild medlem har varit 100 kronor och 150 kronor för familj.
Sammanträden
Årsstämma hölls den 22 februari 2020. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden (24 februari(konstituerandemöte), 7 maj, 7 juli, 16 september, 11
november, 13 januari och 10 februari (genomgång av ärenden inför årsmötet)
Arrangemang
Årets program gjordes upp för hela året och delades ut till de boende i byn. Sen kom Coronapandemin och det mesta fick tyvärr ställas in. Dock kunde årets Kulturtramp genomföras
med mycket gott resultat, mest köpta häfte någonsin.
1 maj—31 augusti: KulTurTramp 2020 – Ett samarbete mellan Andrarums IF och Brösarps
Byagille
Årets Kulturtramp, 1 maj- 31 augusti, såldes i drygt 800 ex, nytt rekord och 374 inlämnade
startkort. Kulturtrampet var i år en särskilt uppskattad aktivitet, det var lätt att hålla avstånd
och följa alla Coronaföreskrifter och dessutom få mycket frisk luft och njuta av vacker natur.
Rundan var i 16 mil lång och sträckte sig söderut till Tunbyholmssjön och Onslunda och i norr
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upp till Vittskövle – Yngsjö och hade även i år 44 kontroller. Jan Bergström, Leif Richard, Bertil Elmvik, Kjell Wilhelmsson och Bertil Olofsson utarbetade KulTurTramp 2020. För ytterligare information se www.andrarumsif.se.
19 juni: Midsommarfirande blev i mindre skala, inget gemensamt men byagillet klädde två
midsommarstänger varav den en placerades vid Brinkehem där de boende inte fått tagit
emot besök på flera månader pga. pandemin.
31 oktober, Österlen Lyser: Marschaller och facklor lyste upp i höstmörkret runt om i byn.
Ansvariga för ”Österlen lyser” var Leif Richard och Ingbritt Stenberg.
Extrainsatt program med tipspromenad mellan kl. 17-20 där alla deltagare uppmanades hålla
avstånd. Stort tack till Christina Sigvardsdotter och Ulla och Tom Cronwall som förutom styrelseledamöter arrangerade detta arrangemang med drygt 150 deltagare.
Vid flera tillfällen under vår och hösten bjöds på bio i Biblioteket
I samarbete mellan Brösarps ”Meröppna” bibliotek och byagillets filmansvariga Agneta Saedén bjöds på bio med ett starkt reducerat antal deltagare.
Andra verksamheter och projekt
1) Försköning i Brösarps by
En arbetsgrupp bestående av Gunbritt Johansson, Gunilla Boström, Anna Sander, Ann-Kristin
Fridh och Håkan Stenberg har arrangerat utsmyckning med blommor mm vid infarterna till
byn och på Torget. Tomelilla kommun bekostar utsmyckningen.
2) Brösarps Nattpatrull
Ett 70-tal bybor i par har under mera än 30 år nattetid åkt runt i Brösarp och fritidsbyarna för
att hålla brottsligheten under uppsikt. Representanter för Polisen, Byagillet och Nattpatrullen kan konstatera att verksamheten gett och ger effekt. Nattpatrullen är organisatoriskt
placerad under Byagillet. Knut och Nils Engström är sammankallande i Nattpatrullen.
3) Byaängens skötsel, scenvagn mm
Byaängen har klippts och slagits av Henry Karlsson, Bror Fritjof och Hans Nilsson. Röjning har
utförts av Leif Richard och medhjälpare. Ansvar för underhåll av scenvagnen har Sven Johansson med medhjälpare haft. Henrik Christensen har satt upp två bikupor och efter initiativ av Agneta Saedén har försköningsgruppen sått ängsblommor på flera ställen till glädje
för insekterna. I Byagillets ”Köksträdgård” har man i tre stora urnor odlat allehanda grönsaker och blommor för byborna att plocka.
4) Flaggspel och bänkar
Byagillet har också svarat för flaggspelet vid infarten till byn och att de mycket uppskattade
bord- och bänk-grupperna på Byaängen och längs vägen mot Bengtemölla hålls i perfekt
skick, här har Henrik Christensen gjort en stor insats. Även bänkarna mellan ICA och Hedblomman har underhållits av Byagillet.
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5) Torget
Efter samråd med representanter för Kommunen har Byagillet lämnat in ett s k ”Medborgarinitiativ” till ombyggnad av torget. Ett förslag togs fram med hjälp av en konsultfirma till en
stegvis förbättring av torget för att bli en mer trivsam och vacker mötesplats för Brösarpsbor
och gästande turister. Något svar har ännu inte lämnats av kommunen.
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