Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2015-03-02
Närvarande:
Bo Lingebrant
Sven Erik Olsson

André Nilsson
Lars-Åke Rosenqvist

Jan Malmberg
Inger Brantmark

Lars-Ole Blandford
Margaretha Nilsson

Adjungerad: Olle Länsberg
Ej närvarande: Magnus Gustafsson

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Föregående protokoll
Genomgång av föregående mötesprotokoll gjordes.
3. Klubbverksamhet

3.1

Ekonomi och budget
Förslag på budget 2015 för Klubbverksamheten inför årsmötet presenterades.

3.2

Rapport från Ungdomssektionen
Ingen rapportering på detta möte.

3.3

Rapport från Seglingssektionen
Lars Ole rapporterade att framtagning av program pågår och att en inbjudan kommer efter påsk.

4. Arrendehamnen

4.1

Ekonomi
Förslag på budget 2015 för Arrendehamnen inför årsmötet presenterades.

4.2

Rapport från hamnmästaren
- Båtplatskön är 117 st.
- Båtplatsfördelningen är slutfasen
- Leverantören ska åtgärda de ytliga ankarstenarna till den nya A-bryggan,
6 st ska lyftas upp 10 st ska grävas ner. Åtgärderna planeras vara klara under april månad.
- Montering av belysning/vattenstolpar på A-bryggan klart.
- Nya räddningsbojar och båtshakar är installerade.

5. Rapport från miljösektionen

Jan M. och Bo L kommer att planera in ett arbetsmöte för att ta fram en Avfallsplan.
6. Klubbhuset

Maggan rapporterade att verksamheten för klubbhuset följer plan.
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7. Långtidsplan
Inger rapporterade om ett par aktiviteter som berör grönområdet i hamnen.
8. Övrigt
Årsmöte
Genomgång av verksamhetsberättelse, utfall 2014 och budget 2015 inför årsmöte gjordes.
Ett förslag togs fram på ca 2% avgiftshöjningar för båtplats, vinterplats, och medlemsavgifter.
Sjömack
Tankarna är rengjorda, inspekterade och godkända för användning under 2015. Vi fortsätter
med projektering av containerlösningen, bygglovsansökan inlämnad. Planen är att ombyggnad
ska vara klar till säsongen 2016.

9. Material till hemsidan

Mötesprotokoll och Tisdagsseglingsprogram läggs ut på hemsidan.
10. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet

Nästa möte:
Lördagen den 14 mars efter årsmötet ca 14:30

Vid protokollet

Justeras

André Nilsson

Bo Lingebrant

sekreterare

ordförande
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