Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2016-10-11
Närvarande:
Bo Lingebrant
Sven Erik Olsson

Inger Brantmark
Jan Malmberg

Lars-Åke Rosenqvist
André Nilsson

Adjungerad: Olle Länsberg
Ej närvarande: André Nilsson, Margaretha Nilsson, Lars Ole Blandford

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades efter genomgång till handlingarna.
3. Klubbverksamhet

3.1

Ekonomi och budget
Klubbverksamhetens resultatrapport för perioden 160101-161011 gicks igenom.

3.2

Rapport från Ungdomssektionen
Inget att rapportera.

3.3 Rapport från Seglingssektionen
Inget att rapportera.
3.4 Rapport från motorbåtssektionen
Inget att rapportera.
4. Arrendehamnen

4.1

Ekonomi
Arrendehamnens resultatrapport för perioden 160101-161011 gicks igenom.

4.2

Rapport från hamnmästaren
- Båtplats kön är 121 st.
- Avmastning, upptagning och torrsättning av båtar i full gång.
- I samarbete mellan kommun och vår ordförande har det beslutats att upphandla ny brygga
D. Om allt går planenligt bör bryggan var på plats till nästa säsong.

5. Rapport från miljösektionen

Jan M har informerat om miljövänliga silikonbaserade bottenfärger, och resultatet kommer att
följas i kommande vecka.
Fortsatt diskussion hur HBS ska kunna bidra till EU:s målsättning att minska koldioxidutsläppen.
Parisavtalet träder nu i kraft. De har beräknats att konsumtionen av fossila bränsle bör minska
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med 3% årligen, för att koldioxidutsläppen skall komma ner till önskad nivå. Det beslöts att Jan
ska informera på nästa årsmöte.
Den 22 oktober kl 14.00 kommer vi i samarbete med Naturskyddsföreningen ha en sammankomst
rörande bottenfärger och miljöproblematik.
6. Klubbhuset
Inget att rapportera.
7. Båtvård
En skrivelse har kommit till styrelsen angående misskötta båtar som ligger i hamnen under
vintern utan tillsyn. Beslutades att hamnmästaren fortsätter att hålla uppsikt och alla uppmanas att
meddela honom om något ej fungerar och bör åtgärdas.
8. Pålning vid brygga A
För att minska vågsvallet vid A-bryggans västra sida skall en rad pålar placeras från bryggans
yttersta del i riktning mot malmkajen. Från bryggnocken och ut längs dessa nya pålar planeras
förtöjningsplats för en större båt.
9. Masthuset

Vi har träffat avtal med en entreprenör för uppförande av masthus. Avtalet förutsätter att
kommunen beviljar bygglov. Magnus Gustafsson kommer att vara kontrollansvarig.
10. Inre hamnen
För att planprocessen ska fortsätta, har Jan M utsetts som kontaktman med Länsstyrelsen i Malmö. Han
kommer att undersöka vad som krävs för att utvidga, renovera och utveckla inre hamnen.
11. Övrigt

-

Förslag har inkommit att utöka belysning/vattenuttag på B-bryggan. Styrelsen beslutar att
arbeta för att genomföra detta.
Skrivelse har avsänts till kommunen om att få ekonomiskt bidrag för att förse hamnen med
wi-fi. Planeras för uppföljning.
SBU har förbundsråd i Lund den 12 november. Ordförande och kassör avser att deltaga.

12. Material till hemsidan

Mötesprotokollet läggs ut på hemsidan.
13. Nästa möte: 15 november i klubblokalen.

14. Mötet avslutas
Vid protokollet

Justeras

Inger Brantmark

Bo Lingebrant

sekreterare

ordförande
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