Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2015-11-17
Närvarande:
Bo Lingebrant

André Nilsson

Lars-Ole Blandford

Margaretha Nilsson

Sven Erik Olsson

Lars-Åke Rosenqvist

Jan Malmberg

Inger Brantmark

Adjungerad: Olle Länsberg
Ej närvarande: -

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 150101-151117.
Noterades att intäkterna för Medlemsavgifterna har minskat från föregående år.

3.2

Rapport från Ungdomssektionen
Lars Ole rapporterade att han har bokat in ett möte den 7 december med LERSS för att
diskutera kommande säsong.

3.3

Rapport från Seglingssektionen
Inget att rapportera

3.4

Rapport från motorbåtssektionen
Inget att rapportera

4. Arrendehamnen

4.1

Ekonomi
Genomgång av arrendehamnens resultatrapport för perioden 150101-151117.

4.2

Rapport från hamnmästaren
- Båtplats kön är 126 st.
- Utdömda båtstegar på piren ska åtgärdas alternativt avlägsnas av båtplatsägare,
hamnmästaren kontaktar berörda. (Besiktningsanmärkning från skyddsrond).
- Provtagning av vatten från spolplatta utförd av Kommunen.
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5. Rapport från miljösektionen

Jan M rapporterade att HBS avfallsplan är klar och arkiverad.
6. Klubbhuset
Maggan tar fram en ny inbetalningsrutin för uthyrning av klubbhuset inför 2016.
Ny toalettstol monterad i klubbhuset.
7. Pågående aktiviteter
Bränslestation
Offertförfrågan på pump installation utskickad till tre leverantörer.
Nytt möte med arbetsgruppen när offerter inkommit under december. Olle L. sammankallande.
Miljöstation
Jan M. sammankallar en arbetsgrupp efter jul och nyårshelgerna.
Hamndjup
Jan M, Lars Ole och Lennart Johansson har dokumenterat djup i inre och yttre hamnen.
Arbetsgruppen återkommer med förslag på eventuella åtgärder.
Mastskjul
Kartläggning av antal och längder på master och gjord av Bo L. och Olle L. Förslag på mått och
antal ställningar i nytt mastskjul presenterades. Skisser på mastskjul och placering tas fram för
ansökan om tillfälligt bygglov.
Ny C-brygga
Möte med kommunen på v47 så att förfrågning kan gå ut. Olle L. och Bo L. ansvarar.
8. Datum för styrelsemöten 2016
Maggan tar fram datum förslag och preliminär bokar klubbhuset till nästa möte.
9. Tisdagsträffar
Vi diskuterade förslag på tisdagsträffar med föredrag under vintersäsongen.
- Göta Kanal, vecka 6 eller 7.
Bo L. återkommer
- Segeltips och trim, januari – mars.
André N. återkommer.

10. Övrigt
Jan M. rapporterade att våra inseglingsfyrbelysningar på malmbryggan och stenpir inte är
godkända enligt Transportstyrelsen. Beslut togs på att demontera fyrbelysningen och förbättra
befintlig utmärkning genom målning och eventuellt skyltning.
11. Material till hemsidan

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

Nästa möte:
Torsdagen den 17 december 2015 OBS kl. 18:00 i klubbhuset

Vid protokollet

Justeras

André Nilsson

Bo Lingebrant

sekreterare

ordförande
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