Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013- 2014
I september utsågs Stora Rör till Årets ölandsby 2013. Strax efter bestämdes på ett
stormöte i byn att Intresseföreningen, av bl a praktiska skäl, skulle vara huvudman
för de evenemang och den invigning som stundade. Detta arbete har präglat
verksamheten i föreningen under året.
Stora Rörs Intresseförening har under verksamhetsåret haft 119 medlemmar, vilket är
baserat på de medlemsavgifter som inkommit. Under året har föreningen valt att
skicka information till alla intresserade som lämnat sin mailadress (160 st).
Föreningens kassa och bankhållning uppgick den 30 juni 2014 till 65 510,20 kr (+39
379,40 kr). Beträffande föreningens ekonomi i övrigt hänvisas till kassörens
ekonomiska redogörelse.
Årsmöte hölls söndagen den 13 juli 2013.
Styrelsen har bestått av:
Lenamarie Wikström, ordförande (2014)
Fredrik Lundborg (2014)
Ann-Catherine Wedby, (2015)
Eva Fee, sekreterare (2015)
Elsa-Gun Gustafson, ledamot (2014)
Ingemo Frid, ledamot ((2015)
Maria "Misse" Brusewitz, kassör (2015)
Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden och fyra stormöten under året.
- Vid ett gemensamt styrelsemöte med Båtsällskapets beslöts att Intresseföreningen
överlåter utvecklingsarbetet med "Hamnen mitt i byn" till Båtsällskapet, som
fortsätter att söka medel och genomföra renovering av kaj samt hamnmagasin.
- I samarbete med Ölands Vattenråd tände vi ett höstbål i augusti för att manifestera
Östersjöns miljö.
- Verksamhetsårets första aktivitet blev föredrag av stiftsantikvarie Torbjörn Sjögren
"Byn som slängde sitt namn i sjön", som en upptakt på jubileumsåret.
- Under Skördefesten arrangerades Tavelloppis i hamnen.
- I föreningens regi arrangerades kransbindning inför advent, med hjälp av Lina
Hjälteryd från Borgholms blomsteraffär.
- Förra årets succé med glöggbjudning på Stora Rörs busstorg har blivit tradition.
Under ca en timme önskade vi varandra god jul, medan föreningen bjöd på glögg och
pepparkakor. Torget var pyntat med julgran, kulörta ljuslyktor och lite julsånger
hördes inledningsvis. Mycket uppskattat av ca 45 personer.
- I april hölls en ny byavandring med fortsättning, ca 35 personer var närvarande
och aktiva. Louise Åström hade hjälpt oss med fotografering. Vi vandrade runt bland
hus söder om Stora Rörsvägen och väster om Rörsbergsvägen. Ann-Catherine Wedby
med sonen Per antecknade och dokumenterade.

- Claes Forsgren höll föredrag på temat " Pensionatsepoken i Stora Rör"
- Den 31 maj genomfördes åter Cykelmiddag, 24 stycken cyklade runt, umgicks och
intog måltider hos varandra med avslutning i Företagshuset.
- Det arbete som förra året initierades av Tillväxtgrupp Stora Rör-Rälla-Ekerum har
under åren legat i vila. Några ledamöter har deltagit på enstaka möten, vi avvaktar till
vintern 2014.
- Valborgsfirandet blev vädermässigt lugnt i år, både fackeltåg och brasan flammade
fint. Anita Rothschild höll årets vårtal med flera nedslag i litteraturen.
- Midsommarfirandet blev enligt tradition med gemensamt blomsterbinderi och
dans under ledning av Elsa-Gun Gustafson. Lekar och dragkamp avslutade dansen.
Ca 350 personer kom till badplatsen och det inbringade xx kr.
- Föreningen har, tillsammans med Båtsällskapet och Tennisklubben, inköpt en
Hjärtstartare till byn. Tillsvidare finns den i Hamnkaféet tills avsett skåp i
pumphuset är färdigt.
- Styrelsen har också sammanställt och delat ut informationsblad om
sommaraktiviteter år 2014 samt bekostat blommor vid busstorget.
Stora Rör den 2 juli 2014
Lenamarie Wikström (ordförande)

