Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2016-01-26
Närvarande:
Bo Lingebrant

André Nilsson

Jan Malmberg

Lars-Åke Rosenqvist

Margaretha Nilsson

Lars-Ole Blandford

Sven Erik Olsson

Adjungerad: Olle Länsberg
Ej närvarande:
Inger Brantmark

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Föregående protokoll
Två justeringar gjordes för kommande mötesdatum (tisdag 8 mars och måndag 15 augusti)
Tisdag 26 januari
kl:18:30
Måndag 15 augusti
kl:18:30

Tisdag 8 mars
kl:18:30
Tisdag 11
oktober kl:18:30

Lördag 19 mars
kl:13:00 (årsmöte)
Tisdag 15 november
kl:18:30

Tisdag 26 april
kl:18:30
Torsdag 15 december
kl:18:00

Onsdag 8 juni
kl:18:30

3. Klubbverksamhet

3.1

Ekonomi och budget
Genomgång av klubbverksamhetens resultatrapport för perioden 150101-151231 gjordes.
Utfall 2015 och förslag på budget 2016 skall vara klart till nästa möte.

3.2

Rapport från Ungdomssektionen
Vi kommer att planera in ett uppföljningsmöte med LERSS.

3.3

Rapport från Seglingssektionen
Inget att rapportera.

4. Arrendehamnen

4.1

Ekonomi
Genomgång av arrendehamnens resultatrapport för perioden 150101-151231 gjordes.
Utfall 2015 och förslag på budget 2016 skall vara klart till nästa möte.

4.2

Rapport från hamnmästaren
- Båtplatskön är 120 st.
- Båtplatsfördelningen är påbörjad. Rätt båt på rätt båtplats
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5. Rapport från miljösektionen

Jan M. ser över HBS Miljöpolicy med anledning av kommande miljökrav.
6. Klubbhuset

Nytt Hyresavtal för 2016 på väg in på hemsidan.
7. Övrigt
Sjömack
Anpassning av container för att installera befintliga tankar, upphandling av pump, rör och
elinstallation pågår.
Mastställ
Kommunen har fått ritningsunderlag och vi väntar nu på ett förhandsbesked från Kommunens
byggnadsavdelning så vi vet att det är lönt att lämna in en bygglovsansökan.
C-brygga
Upphandling pågår enligt tidplan
Miljöstationen
Alla ombedes att ta komma med förslag på förbättringsåtgärder till nästa möte.

8. Övrigt
Beslut togs på att bygga en ny vägbrytare tvärs A-bryggans slutända, detta görs som ett första
steg i att minska sjöhävning mellan A-bryggan och Malmbryggan.
Nyhetsbrev med inbjudan till tisdagsträff kommer att skickas ut under vecka 4.
9. Material till hemsidan

Mötesprotokoll och kallelse till årsmötet den 19 mars läggs ut på hemsidan.
10. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet

Nästa möte:
Tisdag den 8 mars kl. 18:30 i klubbhuset

Vid protokollet

Justeras

André Nilsson

Bo Lingebrant

sekreterare

ordförande
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