Verksamhetsberättelse 2018

Gerby-Vestervik hembygdsförening r.f.

Bland annat följande evenemang ordnade hembygdsföreningen under 2017.
Datum
31.3.2018
21.7.2018
15.12.2018

Beskrivning
Påskbrasa i Vestervikstranden
Gerby-Vestervikdagen på Strömsö
Julöppning vid Hannas stuga

Besökarantal
150
600-700
90

Evenemang
Påskbrasa vid Vestervikstranden
Föreningen ordnade påskbrasa för andra året i rad vid Vestervikstranden Lördagen 31.3.2018. Man ordnade samtidigt med öppet hus
och krovgrillning vid bufettin, som är en del av den gamla danspaviljongen vilken byggdes på 50-talet av Vestervik Ungdomsförening.
Utrymmet ägs idag av skifteslaget, som erbjudit hembygdsföreningen att nyttja det till förvaring av föreningens ägodelar (bord, bänkar,
danslava, soppkök, tält, mm).
Gerby-Vestervikdagen på Strömsö
Föreningen ordnade Gerby-Vestervikdagen på Strömsö för tredje året i rad. Lördagen 21.7.2018 serverade hembygdsföreningen
tillsammans med Vestervik marthaförening på laxsoppa som Fia Fred hade kokat ihop. Man samarbetade med Gerby UF bland annat
med att hyra bord till serveringen. Övriga lokala föreningar som deltog i evenemanget var bland annat Gerby-Vestervik
skärgårdsförening. Hembygdsföreningen ordnade med 40-tals bilutställning på dagen och en rad artister uppträdde under dagen och
kvällens lopp. I samarbete med den lokala fotbollsklubben BK-48 ordnades en byakamp i fotboll mellan Gerby och Vestervik. Detta år
vann faktiskt Vestervik den spännande fotbollsmatchen, emedan den därpå följande dragkampen vanns av Gerby! Man väntar med
spanning hur det skall gå i byakampen år 2019. För barnen hade föreningen hyrt en hoppborg och bungytrampolinen via Hopsis.
På dagen spelade Korsholms bigband, på kvällen spelade The Mamas samt TwoZides. Trubaduren Dennis Rönngård underhöll publiken
på dagen. På grund av ett åskväder mitt på dagen så var besökarantalet lite lägre än tidigare år.
Julöppning vid Hannas stuga
För fjärde året i rad ordnade hembygdsföreningen i samarbete med Asplunds stall och Stall Hellman luciatåg genom byn Lördagen
15.12.2018. Luciatåget startade vid Gerby skola och man tågade ända till Hannas gård där det var körsång samt julmarknad i tältet. I
museistugan hälsade Hanna gästerna välkomna och även byns gamle trollkarl Ytägårds-Janne var på plats.
Föreningsmöten
8.4.2018 höll föreningen stadgeenligt vårmöte i Vestervik bystuga. Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2017 presenterades. Man
kunde uppvisa en fortsatt god ekonomi och bokslutet godkändes enhälligt.
14.10.2018 höll föreningen stadgeenligt höstmöte i Vestervik bystuga där man slog fast budget och verksamhetsplan för år 2019. Ett 10-tal
medlemmar deltog i höstmötet och man diskuterade föreningens kommande verksamhet.
Till föreningens styrelse för år 2019 valdes Marcus Hellman (ordförande), Stefan Asplund, Annika Wiklund, Tommy Fred, Eeva Simons, Fia Fred, Louise
Reinikka, Heli Pakkanen samt U-P Nyman (suppleant).
Vid styrelsens konstituerade möte 20.1.2019 valdes Heli Pakkanen till vice ordförande, Annika Wiklund till kassör och Eeva Simons till sekreterare.
Övrig verksamhet
I rollen som invånarförening har man jobbat tillsammans med Vasa stad för att få en lekpark till Vestervikby, målsättningen är att
projektet fortskrider år 2019. Föreningen samarbetar även med Gerby områdeskommittee där föreningens representant är Eeva Simons
samt ersättare Marcus Hellman. Områdeskommittén har gett föreningen i uppdrag att jobba med utveckling av motionsbanan vid
Gerbyberget. Initiativtagare till projektet är Melinda Backlund och man har haft en rad möten om projektet hos Vasa stads idrottssektion
och på plats.
Föreningens verksamhet och evenemang har under 2018 uppmärksammats i lokal press, bland annat i Vasabladet och Pohjalainen.
Föreningens hemsida finns på yhdistysavain: http://gerbyvastervik.yhdistysavain.fi/. På hemsidan finns även information om föreningensverksamhet,
stagdar, vandringsrutter med tillhörande kartor, Hannas stuga, osv.
Föreningen upprätthåller en facebook-sida vilken heter Hannas stuga: https://www.facebook.com/hannasstuga/
Information gällande Gerby-Vestervikdagen publiseras på en separat facebook-sida: https://www.facebook.com/gerbyvestervikdagen/
Anskaffningar och ekonomi
Föreningen har under år 2018 investerat i en ny danslava på 90 kvadratmeter, ett soppkök, , staff-västar, bord samt ett 30-tal träbänkar. Sakerna
förvaras i bufettin vid Vestervikstranden. På grund av dessa investeringar så gjorde föreningen ett kännbart underskott år 2018.
Medlemmar
Vid utgången av år 2018 hade föreningen 111 betalande medlemmar (medräknat familjemedlemmar). Medlemsavgiften för 2018 var 10 EUR per
vuxen och för familjer med 2 vuxna och barn är avgiften 25 EUR/ familj.

