Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2016-06-08
Närvarande:
Bo Lingebrant
Sven Erik Olsson

Inger Brantmark
Jan Malmberg

Lars-Ole Blandford

Adjungerad: Olle Länsberg
Ej närvarande: Margaretha Nilsson, André Nilsson, Lars-Åke Rosenqvist

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 160101-160607 gjordes.
Konstaterades att uthyrning av klubbhuset ej gett samma resultat som föregående år vid denna
tidpunkt.

3.2

Rapport från Ungdomssektionen
Ungdomsarbetet fortskrider. HBS har inköpt fyra paddleboard, varav halva kostnaden belastas
Hans Berg, Ler SS. Beslöts att HBS står för kostnaden för annonsering, men Ler SS står för
utformningen och arbetet kring detta.

3.3 Rapport från Seglingssektionen
Seglingarna startade den 10 maj. Dessa har genomförts på ett positivt sätt och Lars Ole har
rapporterat resultat och lite kringsnack som vi uppskattar mycket. En eloge för detta. 5 seglingar
har genomförts.
3.4 Rapport från motorbåtssektionen
Inget att rapportera.
4. Arrendehamnen

4.1

Ekonomi
Genomgång av arrendehamnens resultatrapport för perioden 160101-160608 gjordes.
Hamnmästaren framförde att båtägare, som ej ämnar sjösätta under säsongen, skall meddela
detta till hamnmästaren, så att den lediga platsen ska kunna användas till andra båtar.

4.2

Rapport från hamnmästaren
- Båtplats kön är 99 st.
- Sjösättning och mastning är klar och asfaltplanen är ”tömd”.
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Bränslestationen besiktigad och klar.
Nya kartor över hamnen och dess omgivningar har satts upp.

5. Rapport från miljösektionen

Miljölåda för oljesanering har fyllts med ny sand. Översyn av denna.
6. Klubbhuset
Ingen rapportering på detta möte.
7. Sjömacken
Hamnmästaren har daglig översyn och för protokoll.
Hamnmästaren genomför föreståndare utbildning för handhavande av sjömacken. Första
delprovet är avklarad.
8. Masthus
Bosse och Sven-Erik har gjort studiebesök på LR-System AB i Ljungbyhed. Styrelsen har fått in
5 stycken offerter från olika leverantörer och två återstår. Efter diskussion beslöts att komma till
avslut med en av de återstående och Bosse L ges uppdrag att slutföra förhandlingarna med
förbehållet att vi får bygglov.
9. Inre hamnen
Jan M ritningar har presenterats för Carl-Magnus Andersson Höganäs kommun, som uttryckt gillande.
Bosse och Jan M åker på studiebesök till Båstads hamn, som genomfört liknande utbyggnad.
10. Övrigt

-

Olle har fått offert på uppgraderad internetuppkoppling via fibernät. Han har kontaktat
Margareta Engkvist Björkenhall för att få godkännande.
Naturskyddsförening i Kullabygden kommer att hålla föredrag i klubbhuset den 22 oktober
kl. 14.00. Titel: ”Bottenfärgsmålning och alternativ till detta”. (Göran Borgström)

11. Material till hemsidan

Mötesprotokoll till läggs ut på hemsidan.
12. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet med att önska en god segelsommar.

Nästa möte:
Onsdagen den 15 augusti kl. 18:30 i RÖNNEDAL (Bosses gård)

Vid protokollet

Justeras

Inger Brantmark

Bo Lingebrant

sekreterare

ordförande
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