Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2017-04-25
Närvarande:
André Nilsson
Sven Erik Olsson

Lars-Ole Blandford
Lars-Åke Rosenqvist

Margaretha Nilsson
Jan Malmberg

Adjungerad: Olle Länsberg
Ej närvarande: Bo Lingebrant, Inger Brantmark

1. Mötets öppnande
Vice ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades efter genomgång till handlingarna.
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Klubbverksamhet

3.1

Ekonomi
Ingen genomgång av klubbverksamhetens ekonomi.

3.2

Rapport från ungdomssektionen
Lars Ole rapporterade att möte genomförts med LERSS.
Aktiviteter inför sommaren är framtagna, bl.a. Sjöpirater och Paddelboards.
Program finns på HBS´s och LERSS´s hemsidor.

3.3

Rapport från kölbåtssektionen
Lars Ole informerade att kick off för tisdagsseglingar blir den 2/5 kl: 19.00.
Program för säsongen finns på HBS´s hemsida. Tisdagsseglingarna startar 9/5.

3.4

Rapport från motorbåtssektionen
Inget att rapportera.
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Rapport från hamnmästaren
- Kö till båtplatser:110 platser.
- Brygga D är på plats, el- och vattenanslutningar planeras vara klart i maj.
- Alla större båtplatser fördelade och uthyrda.
- Tankstationen är igång. Dieseln i tanken är lätt gulfärgad men fri från RME.
- Sjösättning och mastning är igång. Betalning görs i betalautomat innan mastning,
sjösättning och upptagning.
- Internet är beställt för hamnen och gästbåtar.
- Pålning för att minska sjöhävning vid brygga A planeras vara klart i år.
- Årsservice på lyftkran är gjord.
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5. Rapport från miljösektionen.

Jan M. undersöker bidragsmöjligheter för miljövänlig silikonbottenfärg.
6. Klubbhuset
Olle tar fram en plan tillsammans med Sven Erik och Lars Åke för att åtgärda utvändigt
underhållsbehov av klubbhuset. Åtgärder planeras klara innan höst.
7. Inre hamnen
Miljökonsekvensbeskrivningen är framtagen och överlämnad till kommunen.
Man planerar för ett möte med kommun och Länsstyrelse i Höganäs.
8. Punkter från årsmötet
Bo och Jan kontaktar Höganäsbolaget för att höra om Malmbryggans fortsatta existens.
Olle undersöker möjligheterna och hantering kring Swish vid betalning i hamnen.
9. Övrigt
10. Material till hemsidan

- Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan.
- Information och uppmaning att betalning ska göras i betalautomaten innan mastning,
sjösättning och upptagning läggs ut på hemsidan.

11. Nästa möte/mötesdatum 2017

Torsdag 8 juni kl. 18:30 i klubbhuset
1

6

Tisdag 24 jan 2
kl:18:30
Onsdag 16 aug7
kl:18:30

Tisdag 28 feb 3
kl:18:30
Tisdag 10 okt 8
kl:18:30

Lördag 18 mars4
kl:13:00 Årsmöte
Tisdag 14 nov 9
kl:18:30

Tisdag 25 april 5 Torsdag 8 juni
kl:18:30
kl:18:30
Torsdag 14 dec 10
kl:18:00

12. Vice ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Maggan Nilsson

André Nilsson

sekreterare

vice ordförande

2/2

