Bästa Åråsmedlem!
Äntligen tycks två års förlamande pandemi släppa greppet om vår
verksamhet i stort, även om medarbetare in i det sista varit drabbade.
2022 har startat mycket intensivt med att det de nitiva startskottet för den
spännande omvandlingen av den 250-åriga ygelbyggnaden, till boende
med 8 rum med autentisk känsla men ändå hotellstandard, ägt rum.
Parallellt med detta har köken i Vandrarhemmet och Drängstugan förnyats,
helt med ideell arbetskraft.
En arbetsgrupp har arbetat med energiproblematiken. Elen är dyr. Kan vi på
ett eller era sätt förbättra läget? Det nns outnyttjade resurser i vatten och
sol men samtidigt som obegriplig byråkrati motarbetar.
En arbetsgrupp arbetar med att utveckla caféverksamheten. Planen är att
utöka den väsentligt från torsdag till söndag, ytta upp den till säteriparken
och nischa den till vå elcafé med såväl matiga som söta vå or.
Årets första evenemang ”Champagnetårar” har redan gått av stapeln, en
mycket uppskattad föreställning av Göteborgsoperan. Inför den
föreställningen har alla våra 10 scenmoduler byggts om från 50 till 40 cm
höjd!
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Allt detta sammantaget har drivit på en förändring ”modernisering” av
kommunikationen med er medlemmar.
Kallelse till årsmötet den 6 mars kl 14 har skett stadgeenligt med annons i
lokalpressen samt på vår hemsida.
Det omfattande redovisningsmaterialet kommer att nnas på hemsidan och
upptryckt i årsmöteslokalen.
Medlemmar med känd mailadress får medlemsutskick mycket
kostnadse ektivt via mailen.
Medlemmar med okänd mailadress får fortfarande ”snigel-”post men där har
ju till och med snigeln tappat farten.

Verksamhetsåret 2021:
I mars ck föreningen ett ärofyllt pris från Leader7organisationen.
Vandrarhemmet nämndes i TV 4s morgonso a.
Kvarnen målades om med hjälp av en massiv medlemsinsats.
Toaletterna vid dansbanan blev klara.
Knappt något av den lönsamma lokaluthyrningen (bröllop) blev av.
De viktiga trädgårds- och byggnadsvårdskurserna kunde genomföras men
med restriktioner.
Vandrarhemsverksamheten kom efter hand igång.
Tre av de stora publikevenemangen (veteranfordonsdagen,
skördemarknaden och julmarknaden) kunde genomföras.
Personal: Vårt mycket uppskattade värdpar Ida och Anna-Gulla såg sig
nödgade att vårda sina egna företag. 1 augusti ersattes de av Fia Böhn och
Christine Segerpalm. Det är så imponerande hur lilla Kölingared kan leverera
så många kompetenta medarbetare!
Att jobbet som värd är mycket krävande har både styrelse och berörda
insett och alla inblandade försöker att hantera det på bästa sätt.
Ekonomi: Fullständiga rapporter redovisas på hemsidan men
sammanfattningsvis så har vi kommit ut ur pandemin ganska skadeslösa,
framför allt genom de statliga medel som fördelades genom
Bygdegårdarnas Riksförbund.
2022 och framåt:
Mycket har nämnts i ingressen. Linedancen har etablerats på allvar sedan
pandemin slog till. Något gammaldansevenemang hoppas vi kunna
arrangera igen. Vår kursverksamhet i trädgård och byggnadsvård kommer
att genomföras. Pubarna koncentrerar vi till en på våren och en på hösten.
Genom att ytta upp caféet till den vackra parken så kan caféet drivas även
när kvarnen är uthyrd.
Vi vårdar publikmagneterna midsommar, veteranfordonsdag,
skördemarknad och julmarknad.
Södra ygeln ”Årås hotell” kommer att kräva mycket resurser och beräknas
vara klart till säsongen 2023.
Parkeringsplatsen väntar också på att ”optimeras”.
Årås styrelse värdesätter varje medlem. Genom ditt medlemskap ger du,
förutom ditt ekonomiska bidrag ,en värdefull ”tyngd” till föreningen vilket
betyder mycket när vi kommunicerar med mer eller mindre välvilliga
myndigheter, banker, andra kommunala, regionala, statliga organ.
Medlemsavgiften är oförändrad:
150:- för enskild medlem
250:- för familjemedlem
400:- för förening,
och betalas in (idag ;-) via Bg 5400-2175 eller swish 123 1557610
Var noga med att ange namn.
Du är också välkommen att till vår mail info@araskvarn.se meddela din
mailadress ifall vi inte har den.
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Med förhoppning om ditt fortsatta stöd // Jens Böhn, ordf i Bgf Årås Kvarn.

