Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2016-08-15
Närvarande:
Bo Lingebrant
Sven Erik Olsson

Inger Brantmark
Jan Malmberg

Lars-Åke Rosenqvist
André Nilsson

Adjungerad: Olle Länsberg
Ej närvarande: 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
Genomgång av klubbverksamhetens resultatrapport för perioden 160101-160815 gjordes.

3.2

Rapport från Ungdomssektionen
Rapport från sommarens aktiviteter ”Våga prova vågen” med bland annat paddleboard och
optimistjolle segling genomfördes tillsammans med kommunen och LerSS i Höganäs.
Seglarskola arrangerades tillsammans med Lerss i Höganäs tyvärr deltog bara två
optimistseglare och tre sjöpirater men alla vara väldigt nöjda.
Under sommaren lånades tre jollar ut till seglarskola i Skäret, jollarna lämnades tillbaka i gott
skick. Ungdomsaktiviteter under säsongen kommer att summeras och utvärderas. Vi tackar alla
för nerlagt arbete och ser fram emot fortsatt samarbete.

3.3 Rapport från Seglingssektionen
Tisdagsseglingarna har startat igen efter semesteruppehållet fortsatt bra uppslutning. Det återstår
några tisdagsseglingar, Spätterace lördagen den 27/8 och Hamnaköret.
Styrelsen vill tacka Lars Ole och Rolf N. för gott arbete som gett en uppåt gående trend av
deltagande båtar. För att fler ska kunna del av de intressanta mailrapporterna efter varje segling
ser vi gärna att dessa även läggs in på Hemsidan.
3.4 Rapport från motorbåtssektionen
Det blev tyvärr inget stopp för Poker Run båtarna i Höganäs hamn denna sommar, på grund av
vind o högsjö.
4. Arrendehamnen

4.1

Ekonomi
Genomgång av arrendehamnens resultatrapport för perioden 160101-160815 gjordes.
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4.2

Rapport från hamnmästaren
- Båtplats kön är 116 st.
- Slipen och dess bryggor färdigställda och väldigt uppskattade.
- Traktorn är på översyn för mindre åtgärder.
- Beställt service på mastkran och den stora kranen.
- Fler gästbåtar under juli än förra året.
- Tack till Sommarvärdarna för ett gott arbete under sommaren.
- Pålning vid brygga A, planeras vara klart till säsongen 2017. Målsättningen är att få
lugnare vatten på nordsidan.
- Planering av torrsättning uppstartad.
Stora upptagning med mobilkran och ärtsoppa den 1 oktober.

5. Rapport från miljösektionen

Jan M informerade om miljövänliga silikonbaserade bottenfärger, vi kommer att följa upp
pågående studier. Scandlines planerar att bygga om sina färjor för batteridrift. En diskussion
fördes på mötet hur HBS ska kunna bidra till EU´s målsättning att minska koldioxidutsläppen.
Under hösten kommer vi i samarbete med Naturskyddsföreningen ha en sammankomst som
behandlar bottenfärger och miljöproblematiken.
6. Klubbhuset
God beläggning på helguthyrning under hösten.
7. Sjömacken
Sjömacken har fungerat mycket bra under sommaren. Hamnmästaren har genomfört
utbildningen, brandfarlig vara, och har nu tagit på sig rollen som föreståndare för sjömacken.
8. Masthus
Vi inväntar ritningar för bygglovsansökan från leverantör.
9. Inre hamnen
Jan M, Bo L, Olle L. har gjort studiebesök tillsammans med hamnmästaren i Båstadhamn och tagit del av
deras erfarenheter av ombyggnad av kajkant och muddring. Vi kommer att fortsätta våra visionsdiskussioner med kommunen.
10. Övrigt

-

-

Fortsatt diskussion angående förbättrad internet-uppkoppling i hamnen, planeras vara
färdigställt före nästa säsong
Är infokartorna över Höganäs i hamnen tillräckliga eller finns behov av förbättring,
tas upp igen på nästa möte
Avgiften på 5 kr för dusch ska avskaffas inför nästa säsong. Gäster upplever det
omständligt med att försöka växla till 5 kronorsmynt. Förslaget är att lägga kostnaden på
hamnavgiften inför nästa säsong.
Spånt vid hamninloppet är för hög och skymmer sikten vid in och utsegling, förlag på
åtgärder tas upp med kommunen.
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11. Material till hemsidan

Mötesprotokoll till läggs ut på hemsidan.
12. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet..

Nästa möte:
Onsdagen den 11 oktober kl. 18:30 i RÖNNEDAL (Bosses gård)
Vid protokollet

Justeras

André Nilsson

Bo Lingebrant

sekreterare

ordförande
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