Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2017-08-17
Närvarande:
Bo Lingebrant

André Nilsson

Lars-Ole Blandford

Sven Erik Olsson

Lars-Åke Rosenqvist

Jan Malmberg

Inger Brantmark

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.
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Klubbverksamhet

3.1

Ekonomi
Genomgång av klubbverksamhetens resultatrapport för perioden 170101-170815 gjordes.

3.2

Rapport från ungdomssektionen
Lars Ole rapporterade om genomförda aktiviteter under sommaren, Prova på Paddelboard,
Vindsurfing, Optimistjollesimulator på land samt seglarskola tillsammans med LERSS.

3.3

Rapport från kölbåtssektionen
Seglarblogg innehållande rapportering från klubbseglingar finns under Segling på hemsidan.
Den årliga seglingen till Gilleleje Spätteracet är på lördag den 26 augusti.

3.4

Rapport från motorbåtssektionen
Lörd. den 19 augusti är det dags för Öresundsloppet då angör ca 20 motorbåtar Höganäs hamn.
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Rapport från hamnmästaren
- Kö till båtplatser: 121 platser.
- Mindre gästbåtar under högsommarperioden i år genomfört med förra året.
- Renovering av den lilla telferkranen som används för av/på-mastning pågår.
- Pålning för att minska sjöhävning vid brygga A pågår, fler pålar beställda.
- Målning utförd av pir-sponten vid hamninloppet. (dålig status, kommande renoveringsbehov)
- Behov av att byta Sjö/torr sättningsvagnen inom 1-2 år.
(arbetsgrupp bildas, Olle L är sammankallande)

5. Rapport från miljösektionen.

Jan M. rapporterade om sin studie av Helsingborgs bottenborsttvätt. Dålig tillgänglighet på denna
utrustning samt att den kräver en stor yta i hamnbassängen.
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6. Klubbhuset
Olle, Sven Erik och Lars Åke har tagit in offerter på material till underhållsbehovet för
klubbhuset. Planen är nu att byta panel på en långsida och en gavel under tidig vår 2018.
7. Masthuset
Behandling av bygglovsansökan pågår fortfarande hos kommunen. All planering och projektering
skjuts till 2018.
8. Inre hamnen
Bo rapporterade från samrådsmöte med HBS, kommunen och Länsstyrelsen den 9 juni.
Ombyggnadsförslagen togs emot i positiv anda utan några ställda krav i detta skede.
Nytt möte med bara kommunen den 22 augusti för fortsatt diskussion och planering.
9. Punkter från årsmötet
Kvarstående punkter:
Bo och Jan kontaktar Höganäsbolaget för att höra om Malmbryggans fortsatta existens.
Olle undersöker möjligheterna och hantering kring Swish vid betalning i hamnen.
10. Övrigt
11. Material till hemsidan

Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan.

12. Nästa möte/mötesdatum 2017
Tisdag 10 oktober kl. 18:30 i klubbhuset
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Tisdag 10 okt 2
kl:18:30

Tisdag 14 nov 3
kl:18:30

Torsdag 14 dec
kl:18:00

13. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

André Nilsson

Bo Lingebrant

sekreterare

Ordförande

2/2

