Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2016-04-26
Närvarande:
Bo Lingebrant
Sven Erik Olsson

André Nilsson
Lars-Åke Rosenqvist

Lars-Ole Blandford
Inger Brantmark

Jan Malmberg

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
Genomgång av klubbverksamhetens resultatrapport för perioden 160101-160426 gjordes.

3.2

Rapport från Ungdomssektionen
Man planerar för ungdomsaktiviteter under vecka 25-26, då ska man få prova på paddelboard,
segling med Optimist och Feva jollar vid Kvickbadet. Detta är ett samarrangemang med
LERSS och kommunen. Beslut togs på att HBS köper in två av fyra paddelboard.

3.3 Rapport från Seglingssektionen
Ett Kick off möte är planerat till den tisdagen den 3 maj. Seglingarna startar den 10 maj.
Program finns på hemsidan.
3.4 Rapport från motorbåtssektionen
Diskussioner om olika förslag på att få en aktivare motorbåtssektion idéer mottages.
4. Arrendehamnen

4.1

Ekonomi
Genomgång av arrendehamnens resultatrapport för perioden 160101-160426 gjordes.

4.2

Rapport från hamnmästaren
- Båtplats kön är 97 st.
- Båtplatsfördelningen är klar
- Slip nylagd och nya servicebryggor monterade.
- Ny C-brygga med två extra platser klar, vatten och el inkoppling under v17.
- Vattenledning på E-bryggan utbytt.
- 5 stolpar utbytta på C och D-brygga samt nedanför slipen.
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5. Rapport från miljösektionen

Reviderad Miljöpolicy inlagd på hemsidan.
6. Klubbhuset

Ingen rapportering på detta möte.
7. Övrigt
Sjömack
Installationen är klar. Tryck och täthetsprovning godkänd, mekanisk installationsintyg utfärdat.
Räddningstjänst har utfört besiktning. Sjömacken planeras klar och driftsatt vecka 17.
Masthus
Genomgång av inkomna offerter görs på separat möte Bo L. kallar.
Inre hamnen
Jan M. presenterade visionsplaner på inre hamnen och området runt omkring.
8. Övrigt

Diskussion fördes om inbrott i båtar uppställda på hamnplan.
Förslag på vaktrondering tas fram och skickas ut till medlemmar.
9. Material till hemsidan

Mötesprotokoll till läggs ut på hemsidan.

10. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet

Nästa möte:
Onsdagen den 8 juni kl. 18:30 i klubbhuset

Vid protokollet

Justeras

André Nilsson

Bo Lingebrant

sekreterare

ordförande
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