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Ordförande: Jon Joines
Vice ordförande: Tove Bang
Kassör: Sven Nordgren
Sekreterare: Bodil Bøjer
Ledamot: Tina Brine
Suppleant: Helene Karlsson
Suppleat Birgitta Weidmar

Årsmötet hölls 10/3 i Kirsebergssalen på Kirsebergs kulturhus
och var relativt välbesökt. Mötet var snabbt, protokoll finns på
hemsidan. Styrelsen förnyades till viss del; Tove Bang på
Sävstaholmsgatan 30 och Birgitta Weidmar på Åkerögatan 38
blev invalda i styrelsen. Vi tackar Jenny Leyman och Martin
Sundells för deras insatser i vår styrelse. Efter möte och fika höll
Tirups örtagård föredrag om örtagården ute mot Staffanstorp.
Styrelsen har haft 7 styrelsemöten under året och medlemsantalet
kom upp i 149 hushåll (av 174 möjliga). Det har utkommit 5 st
Rostorpsblad.
Föreningens tält har varit uthyrda framförallt till studentfester och
under sommarhalvåret. De används även under Rostorpsdagen.
Tälten är numera omhändertagna av ett antal hushåll och det är
således flera som delar på bördan.
Föreningens hemsida är en informativ och uppdaterad plats med
god besöksfrekvens. Rostorps facebookgrupp utgör en alternativ
mötesplats för alla boende på Rostorp, vilken är mycket flitigt
använd, med ca 270 medlemmar.

Städdagen den 28:e april var i vanlig ordning välbesökt och
Rostorpsborna samlades och städade gemensamt ett redan relativt
städat område. Rune öppnade i vanlig ordning generöst upp sin
trädgård och där belönades alla med gofika och gemytlighet. Ett
trevligt och uppskattat inslag i Rostorps-kalendern!
Den 5 maj var det dags för vårloppis på Rostorp. Folk kom från
alla delar av Malmö för att fynda! Vi var många hushåll som
rensade sina källare och garage på prylar, pryttlar och kläder som
sedan fick nytt liv hos andra lyckliga ägare. Det här har blivit ett
populärt inslag och det är bra att våra saker finner ett nytt hem.
Den 12:e maj var det växtbytardag på Rostorpsplanen.
Entusiastiska grannar träffades och bytte och delade med sig av
växter man hade för mycket av. Där fanns tomater och andra
köksväxter, lite blommande växter och en del annat. Både vanligt
och ovanligt.
Midsommar firades traditionsenligt med kakbuffé och dans till
dragspelsmusik runt midsommarstången på Rostorpsplanen.
Den 31:e augusti var det dags för Rostorpsdagen med den årliga
kräftskivan! Vädret och många glada Rostorpsbor bidrog till att
skapa en riktigt härlig och stämningsfull Rostorpsdag. Stort tack
till alla som hjälpte till med att sätta upp och ta ner tälten, för
pyntning och dukning, för lekar och bus, för tipsrunda, gott
humör och allt annat som krävdes för att det skulle bli en lyckad
dag!
Den 22:e september var det dags för skördefest på Rostorpsplan.
Där var 6 – 7 utställare. Det bjöds på fint väder, så det behövdes
inga tält. En del Rostorpsbor kom och handlade.

I september genomförde vi två kurstillfällen i att beskära
äppleträd. Det var en populär kurs och vi kommer att ha ett
uppföljningstillfälle i vår för er som deltog. Kursledaren Isolde
Broekmans Krumholt har klippt föreningens träd på
Rostorpsplan.
Nyårsafton den 31 december sågs vi för sista gången detta år för
att skåla ut det gamla året och in det nya på Rostorpsgången. Vår
före detta styrelseledamot Kent Skoog höll traditionen trogen
årets nyårstal. I talet presenterades bl.a. nästa års tema, som blir
”Djuren i Rostorp”.
Några hus på Rostorp bidrar nu till den lokala energiproduktionen
som ett resultat av det fleråriga solcellsprojektet.
Grannsamverkan har återuppstått på Rostorp. Vi har haft träff
med polisen och försäkringsbolag och en lokal arbetsgrupp har
bildats för att sprida kunskap om hur vi ökar tryggheten i området
och förhoppningsvis minskar antal brott.

Stort tack till alla medlemmar och goda
grannar för ännu ett aktivt och roligt år i
bästa Rostorpsgrannars anda!

Årsmöte Rostorp Egna Hem 20-03-15
Kirsebergs kulturhus
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
3. Fråga om mötets behöriga utlysning
4. Fastställande av dagordning
5. Föredragning av verksamhetsberättelse och
årsredovisning
6. Föredragning av revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Förslag från styrelsen samt motioner från
medlemmarna
9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande
kalenderår (en avgift per fastighet).
10. Fastställande av styrelsearvode
11. Val av ordförande
12. Val av ledamöter till styrelsen
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Val av två revisorer och en suppleant för en tid av
ett år
15. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en
sammankallande, för en tid av ett år
16. Övriga frågor.

