Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2016-03-08
Närvarande:
Bo Lingebrant
Inger Brantmark

André Nilsson
Lars-Ole Blandford

Jan Malmberg
Sven Erik Olsson

Lars-Åke Rosenqvist

Adjungerad: Olle Länsberg
Ej närvarande:
Margaretha Nilsson

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
Inget att rapportera

3.2

Rapport från Ungdomssektionen
Vi har gjort en ansökan hos kommunen om hjälp med kommun finansierade bidrag/stöd för
ungdomsinstruktörer inför kommande säsong.

3.3

Rapport från Seglingssektionen
Inget att rapportera.

4. Arrendehamnen

4.1

Ekonomi
Inget att rapportera

4.2

Rapport från hamnmästaren
- Båtplatskön är 103 st.
- Slipen kommer att få ny beläggning och två nya service bryggor på vardera sida.
- Båtplatsfördelningen är under avslutning.
- Vi ska informera berörda båtägare om säkerhetszon vid sjömack.

5. Rapport från miljösektionen

Bo L. uppdaterar HBS Miljöpolicy.
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6. Klubbhuset

Inget att rapportera.
7. Övrigt
Sjömack
Container med tankar är uppställd i hamnen, upphandling av pump, rör och elinstallation pågår.
Gasåterföring monteras på bensinpåfyllning för att minimera utsläpp till omgivningen.
Mastställ
Kommunen har gett förhandstillstånd på bygglov på samma plats som nuvarande mastcontainer.
Vi kommer att presentera fyra alternativ på nytt mastställ för att kunna diskutera fram fortsatt
handlingsplan.
C-brygga
Demontering pågår av den gamla bryggan ny brygga levereras den 29/3. Tidpunkt för
fastsättning av bryggan är ej bestämd i dagsläget.

8. Budget
Budget 2016 och utfall 2015 för arrendehamnen och klubbverksamheten klarställdes.
9. Årsmötet
Genomgång av verksamhetsberättelse och valberedningens förslag gjordes inför årsmötet.
10. Övrigt
Beslut togs på att höja avgiften för utnyttjande av telferkran för mastlyft till 500:- för icke medl.
Vi ska se över duschavgifterna till säsongen 2017.
Stora sjösättningen med mobilkran och klubbensvagn blir lördag 23/4..
11. Material till hemsidan

Mötesprotokoll och information om sjösättningsdagar läggs ut på hemsidan.
12. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet

Nästa möte:
Lördagen den 19 mars efter årsmötet ca 14:30 i klubbhuset.

Vid protokollet

Justeras

André Nilsson

Bo Lingebrant

sekreterare

ordförande
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