Verksamhetsberättelse 2011

Torreby Bygdeförening
Nu gör vi bokslut över 2011 och konstaterar att det varit ett ganska händelserikt år…
igen!
Styrelsen har haft sex möten under året – de allra flesta under en timma och med en
riktigt bra närvaro av styrelsens ledamöter. Utöver de protokollsförda mötena har delar
av styrelsen haft planeringsmöten inför aktiviteter som t ex ljus- och tomtestigen.
Årsmöte för 2011 hölls den 27 mars och avslutades med lite kuriosa om Torrebys historia
av Kay Lennerling vars pappa växte upp på Torreby under Ryttmästare Sörensons tid.
Under 2011 har föreningen arrangerat en rad aktiviteter som påskpyssel, vinprovning
och tipspromenader. Dessvärre fick midsommarfirandet ställas in pga. att vi inte hade
någon som kunde hålla i lekarna. Vi gör ett nytt försök 2012 och hoppas det ska gå
vägen tillsammans med lite engagerade Torrebybor.
Den 13 juni arrangerades möte ang. möjligheten till framtida fiberutbyggnad. Resultatet
av det mötet blev att Torreby ekonomiska förening bildades. Kontaktpersoner för det
arbetet är: James Olofsson, Mikael Holmström och Konrad Dahl. Föreningen har haft en
hel del förberedelsearbete att göra under 2011. Information om fiberföreningen och dess
kontaktuppgifter finns på www.torreby.se
Föreningens höjdpunkt är ändå ljus- och tomtestigen som arrangerades även detta år.
Det var den 4 december och en riktigt fin vinterdag. Tyvärr kunde vi inte njuta av den
vackra snö som var 2010 men när mörkret faller och marschallerna är tända så blir det
riktigt fint och stämningsfullt ändå. I år hade vi lite nya grepp med julmarknad och
våfflor och även om vi har lärdomar att dra så var det i stora drag lyckat. För första
gången gick arrangemanget ihop ekonomiskt med ett litet överskott! Styrelsen är såå
tacksam för de engagerade personer som hjälper till och gör dagen möjlig – ingen nämnd
och ingen glömd – TACK! Mycket jobb men riktigt kul!
Årets överskott ska givetvis investeras i lite nyheter inför ljus- och tomtestigen 2012 där
vi har lite nya idéer – utan att förändra grundkonceptet så klart.
En investering föreningen har gjort i år är att vi har skaffat en webbkamera. Detta gjorde
vi tillsammans med Torreby golfklubb. Kameran är riktad från fruktkällaren mot slottet
och uppdaterad var 10 minut dygnet runt. En rolig service som kan användas av
”utlandstorrebybor” som längtar hem, golfare eller promenerare som vill se hur vädret
är… för det är ju inte helt ovanligt att det är finare väder på Torreby än t ex inne i
Munkedal. Kameran krånglade lite inledningsvis men är nu utbytt och fungerar bra.
www.torreby.se har haft 1683 besök av 484 olika personer från 14 länder – inte så illa
tycker vi.
Föreningens Facebooksida hade 567 visningar av inlägg under 2011 men väldigt dåligt
med kommentarer från er. DET hoppas vi ska bli bättre 2012. Ni får gärna prata med oss
via Facebook.
För att spara det bästa till sist måste vi också berätta om satsningen på de allra minsta
Torrebyborna. Detta genom ett nytt fint lekredskap vid vår vackra badplats Apelvik. Ett
samarbete mellan såväl badföreningen som golfklubben. Den ska invigas under pompa
och ståt under våren/sommaren 2012. Vi hoppas den ska bli välanvänd och uppskattad
av de minsta och deras föräldrar :)

Styrelsen tackar sina medlemmar och alla andra Torrebybor för
ett roligt år!
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