Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2015-04-14
Närvarande:
Bo Lingebrant
Sven Erik Olsson

André Nilsson
Lars-Åke Rosenqvist

Lars-Ole Blandford
Inger Brantmark

Adjungerad: Olle Länsberg
Ej närvarande: Margaretha Nilsson

Jan Malmberg

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
Genomgång av klubbverksamhetens resultatrapport för perioden 150101-150413 gjordes.

3.2

Rapport från Ungdomssektionen
Ett möte är planerat med Lars Ole, Magnus G och Marie från LRSS den 18 april.
Genomgång av jollar och förutsättningar för en seglarskola 2015 står på dagordningen.

3.3

Rapport från Seglingssektionen
Lars Ole rapporterade från mötet den 7 april, då togs ett förslag fram på seglingsprogram med
handikappsystem. Ett Kick off möte är planerat till den 28 april därefter läggs program ut 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 150101-150413 gjordes.

4.2

Rapport från hamnmästaren
-

Båtplats kön är 91 st.
Båtplatsfördelningen är klar
Vecka 17 och 18 planerar man att åtgärda A-bryggans ankarstenarna.
Nya lyftstroppar och vajer till kranen är på plats
Vårstädning av hamnplanen utförd.
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5. Rapport från miljösektionen

Arbetet med avfallsplanen är en kvarstående punkt från föregående möte, Jan M. och Bo L
ansvarar.
6. Klubbhuset

Ingen rapportering på detta möte.
7. Långtidsplan
Inger presenterade ett förslag på förnyelse av hamnplans området, i närtid ligger området där före
detta restaurang Kajkanten låg. Förslaget kommer att presenteras för Höganäs Kommun.
8. Övrigt
Sjömack
Underhållsåtgärder pågår, bland annat målning av tankar. Bygglovsansökan inlämnad sedan
tidigare. Planen är att ombyggnad ska vara klar till säsongen 2016.
Miljöstationen
Alla ombedes ta fram förslag på förbättringsåtgärder för miljöstationen enligt punkt från
årsmötesprotokoll.

Olle L ser över vår internetuppkoppling och Inger B tar kontakt med kommunen för att höra om
deras planer för internetuppkoppling i hamnområdet.
Bo L planerar in och kallar till ett möte med kommen innan nästa möte.

9. Material till hemsidan

Mötesprotokoll till läggs ut på hemsidan.

10. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet

Nästa möte:
Måndagen den 25 maj 2015 kl. 18:30 i klubbhuset

Vid protokollet

Justeras

André Nilsson

Bo Lingebrant

sekreterare

ordförande
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