Klosterruin Kronobäcks Vänners
Medlemsmöte 17:e mars 2016.

Närvarande: Irene Holm (ordf.), Marianne Hjärtfors, Jimmy Carlsson, Gull
Strömberg, Helen Lindeborg, Ulrika Wretås, Berith Jönsson, Siv Hildingsson, Gun
Karlsson, KG Lundgren (sekr.).
1. Välkomna, ordf. hälsade alla välkomna och bjöd till kaffe med hembakad kaka
och därefter påbörjades medlemsmötet.
2. Skrivelser/ekonomi. Ulrika rapporterade att inga skrivelser inkommit och att
medlemsantalet är 55 st och att föreningens ekonomi är god.
3. Hus/trädgård.
- Städdagarna är satta till 22/5 och 18/9, kl. 10-12.
- Källaren har fått nytt tak, diverse målning återstår och dessutom skall en
inre besiktning av källarens innertak göras under våren.
- Suggor och stenblock är beställda för infarterna till ruinen för att om möjligt
stävja okynneskörningar med bil inom området.
- Belysning på muren, Ulrika informerade om att en offertförfrågan har gjorts
i ärendet.
4. Aktiviteter.
- Information om utställningen, Ulrika och Irene informerade om att temat för
2016/17 års utställning blir ”trädgård”. Fönster 1 = 1400-tal, fönster 2
=1700-tal och fönster 3 = 1900-tal. Invigningen sker 29/5 2016 kl. 11.00.
Stranda Trädgårdssällskap deltar.
- Kronobäcksdagen 19/6 kl. 11 -15; ”dagen genomförs ”i samma stuk” som
tidigare. Nytt för i år är dock att Kalmar Renässansgille deltar med olika
aktiviteter.
- Renässansdagar på slottet 23 – 24 juli. Alla medlemmar uppmanas att om
möjligt delta i Kalmar klädda i medeltida kläder (lån från Kronobäcks
Vänner är möjligt).
- Guidningar, genomförandet görs liknande fjolårets program.
- Bio 19 augusti 2016, sedvanlig filmröstning förbereds med huvudsponsorn.
- Årsmöte 27/10 2016 kl. 19.00, senare kallelse följer.
- Skymningskväll 17/11 2016, följer tidigare ramar med musik och
elduppträdande.
- Utgrävning i september 2016?????. Ulrika inledde punkten med att blicka
bakåt vad som gjorts i detta avseende ända från 1600-talet och till den
senaste utgrävningen. Nuvarande plan och alla beslut redovisades och det
enda som saknas är pengar = c:a 65.000 kr. Olika förslag dök upp vid
bordet och Ulrika mfl fortsätter sitt arbete med finansieringsfrågan.

Dessutom kontaktar Ulrika Kalmar Länsmuseum om deadline för beslut om
genomförandet av projektet.
5. Sponsorgruppen, KG informerade om det pågående arbetet inom gruppen
med broschyr och även vissa eventuella tankegångar för en
”privatfinansiering” av utgrävningen.
6. Övriga frågor;
- Irene visade en gåva från Röda Korset. Tavlan förställer gravstenen på
Laurens Axelsson Thott.
- Irene och Ulrika visade nysydda princessklänningar.
- De ”stenar” som skall flyttas från Hembygdsgården diskuterades. Åtgärden
flyttas till ev. höst 2016.
Mötet avslutades.
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