Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2017-11-14
Närvarande:
Bo Lingebrant

André Nilsson

Lars-Ole Blandford

Sven Erik Olsson

Jan Malmberg

Lars-Åke Rosenqvist

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.
3

Klubbverksamhet

3.1

Ekonomi
Genomgång av klubbverksamhetens resultatrapport för perioden 170101-171113 gjordes.

3.2

Rapport från ungdomssektionen
Inget att rapportera.

3.3

Rapport från kölbåtssektionen
Inget att rapportera.

3.4

Rapport från motorbåtssektionen
Inget att rapportera.

4

Rapport från hamnmästaren
- Kö till båtplatser: 128 platser.
- Torrsättning och avmastning klara inför vintern.
- Pålning för att minska sjöhävning vid brygga A pågår, fler pålar beställda.
- Renovering av pir-sponten tas upp på kommande möte med kommunen.

5. Rapport från miljösektionen.

Jan M. planerar för ett möte med Hempel i klubbhuset angående information om
silikonbottenfärg.
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6. Klubbhuset
Maggan ska förtydliga regler avseende åldergräns i uthyresavtalet, klart till 2018.
7. Masthuset
Bygglovs hantering pågår hos byggnadsnämnden. Projektering och genomförande återupptas när
skriftligt besked inkommit.
8. Inre hamnen
Bo rapporterade från mötet den 26 oktober med kommunen där även en sakkunnig deltog i
positiva diskussioner angående utvecklingsplaner för inre hamnen. Kommunen bereder vidare i
samråd med HBS.
9. Sjö/torr sättningsvagn
Olle kallar till ett startmöte den 29 november. Arbetsgruppen består av Olle (sammakallande),
Bo, Lars Åke och Sven Erik. Arbetsgruppen ska ta fram ersättningsalternativ till vår Sjö/torrsättningsvagn.
10. Punkter från årsmötet
Bo och Jan har diskuterat Malmbryggans framtid med kommunen. Kommunen kommer
fortsättningsvis att ha kontakten med Höganäsbolaget i frågan.
Olle har undersökt Swish som betalningsalternativ för serviceavgifter i hamnen. Vi kommer inte
att inför Swish på grund av bokföring svårigheter och kostnad för varje mottagen betalning.
Samt att nyttjandet av vår betalautomat har ökat under senare tid.
11. Övrigt
- Bo presenterade förslag på nyhetsbrev, några kompletteringar ska göras innan utskick.
- André tar fram förslag på mötesdatum för 2018.
12. Material till hemsidan

Mötesprotokoll och Nyhetsbrev läggs ut på hemsidan.
13. Nästa möte/mötesdatum 2017
Torsdag 14 december kl. 18:00 i klubbhuset
14. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

André Nilsson

Bo Lingebrant

sekreterare

Ordförande
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