Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2015-05-25
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
Genomgång av föregående mötesprotokoll gjordes.
3. Klubbverksamhet

3.1

Ekonomi och budget
Genomgång av klubbverksamhetens resultatrapport för perioden 150101-150525 gjordes.

3.2

Rapport från Ungdomssektionen
Inbjudan Lär dej segla i sommar i Höganäs finns på anslagstavla samt hemsidan under
ungdom, tre nya optimistjollar är beställda. Pålles bod är i stort behov av städning, Lars Ole
kallar till en städdag i god tid innan planerad seglarskolan vecka 27.

3.3

Rapport från Seglingssektionen
Lars Ole rapporterade att de två första tisdagsseglingarna blåste bort och blev inställda.
I den tredje seglingen deltog 7 båtar i betydligt bättre väder.

3.4

Rapport från motorbåtssektionen
Vi hade trevligt gästbesök av 16 båtar (segel och motor) från Gilleleje under pingsthelgen.

4. Arrendehamnen

4.1

Ekonomi
Genomgång av arrendehamnens resultatrapport för perioden 150101-150525 gjordes.

4.2

Rapport från hamnmästaren
- Båtplats kön är 94 st.
- A-bryggans förankringar klara.
- Delvis utbytta förankringskättingar på brygga C, D och E.
- Målning av Sjömackens tankar är klart. Bygglov för ombyggand godkänd.
- Skyddsrond genomförd med några mindre anmärkningar.
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5. Rapport från miljösektionen

Genomgång av HBS avfallsplan version 2015-05-19 gjordes. Möteskommentarer inarbetas och
uppdatering görs av Jan M.
6. Klubbhuset
Ingen rapportering på detta möte.
7. Kommunmöte
Genomgång av mötesanteckningar från möte med kommunen den 2015-05-12. Ett par punkter
noterades för åtgärd i närtid.
- Framtagning av förslag på en plan för mastförvaring, Lars-Åke är sammankallande för en grupp
bestående av Sven Erik, Bo L. och André N.
- Planera för ny C brygga 2016. Erfarenheter från tidigare upphandling av brygga A används i
anbudsarbetet, förfrågan som bör skickas ut i september 2015. Ansvariga är Bo L. och Olle L.
8. Långtidsplan
Vi kommer att ta fram ett förslag på en aktivitetslista för åtgärder på kort sikt och visioner på lång
sikt gällande hamnområdet. Aktivitetslistan innehållande status, färdigtidpunkter och ansvarig
kommer att vara en separat bilaga till våra kommande mötesprotokoll.
9. Övrigt
Miljöstationen
Förslag på förbättringsåtgärder för miljöstationen diskuterades enligt punkt från
årsmötesprotokoll.
10. Material till hemsidan

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

Nästa möte:
Måndagen den 17 augusti 2015 kl. 18:30 i klubbhuset

Vid protokollet

Justeras

André Nilsson

Bo Lingebrant

sekreterare

ordförande
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