Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2015-08-17
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
Föregående protokoll lades efter genomgång till handlingarna.
3. Klubbverksamhet

3.1

Ekonomi och budget
Genomgång av klubbverksamhetens resultatrapport för perioden 150101-150817.

3.2

Rapport från Ungdomssektionen
Lars Ole rapporterade att man genomfört en prova på segling kallad Sjöpirater för barn under
8 år med fyra deltagare. Tyvärr blev det för få anmälningar för att genomföra en seglarskola
under 2015. Vi kommer att fortsätta samarbetet med LERSS inför kommande säsong. Ett möte
är inplanerat i september.

3.3

Rapport från Seglingssektionen
Lars Ole rapporterade att Tisdagsseglingar har startat igen efter semesteruppehållet.
Det traditionella Spätteracet är lördagen den 29 augusti.

3.4

Rapport från motorbåtssektionen
Höganäs hamn var ett av stoppen i Öresundsloppet lördagen den 15 augusti.
Då kunde man beskåda och uppleva ljudet av ca 13 motorstarka båtar i hamnen.

4. Arrendehamnen

4.1

Ekonomi
Genomgång av arrendehamnens resultatrapport för perioden 150101-150817.

4.2

Rapport från hamnmästaren
- Båtplats kön är 106 st.
- En ny grillplats monterad vid D- bryggan.
- Hamnområdet vid inre hamnen färdställt med bänkar och nya cykelvägar.
- Sjöräddningssällskapet Höganäs RS anordnade en uppvisningdag den 18 juli.
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Utdömda båtstegar på piren ska åtgärdas alernativt avlägsnas av båtplatsägare,
hamnmästaren kontaktar berörda. (Besiktningsanmärkning från skyddsrond)..
Planering av torrsättning pågår, stora upptagning med mobilkran lördagen den 3 oktober.

5. Rapport från miljösektionen

HBS avfallsplan version 2015-08-17 presenterades. Jan M färdigställer och arkiverar
avfallsplanen.
6. Klubbhuset
Olle L och Maggan ser över om det finns enkla åtgärder att förhindra preliminärbokningar med
sena avbokningar.
7. Pågående aktiviteter
Bränslestation
Förfrågning på container och tråg samt kontakt med pump och rör leverantör pågår.
Mastskjul
Ansökan om tillfälligt bygglov för placering av nytt mastskjul pågår.
Ny C-brygga
Diskussion med kommunen och specificering av ny flytbrygga C pågår.

8. Material till hemsidan

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

Nästa möte:
Måndagen den 12 oktober 2015 kl. 18:30 i klubbhuset

Vid protokollet

Justeras

André Nilsson

Bo Lingebrant

sekreterare

ordförande
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