Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2019-08-19
Närvarande:
Bo Lingebrant
Mikael Knutsson
Lars-Ole Blandford

André Nilsson
Sven Erik Olsson

Inger Brantmark
Lars-Åke Rosenqvist

Jan Malmberg
Jonas Larsson

Adjungerad: Tobias Bolin

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna samt förklarade mötet öppnat.
2. Föregående protokoll
Föregående protokoll 2019-06-03 lades efter genomgång till handlingarna.
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Klubbverksamhet

3.1

Ekonomi
En genomgång av klubbverksamhetens ekonomi för perioden 2019-01-01 till 2019-08-18
gjordes.

3.2

Rapport från seglingssektionen (kölbåt/ungdom)
Tisdagsseglingar har haft 5-6 deltagande båtar efter sommaruppehållet vilket är något sämre än
innan uppehållet. Detta beror troligtvis på sämre väder. Lördagen den 24/8 är det dags för
Spätteracet till Gilleleje. Ungdomsverksamheten diskuterades på mötet. Förslag framkom på
att undersöka verksamhet med en mindre typ av kölbåt. Mikael K. är sammankallande.

3.3

Rapport från motorbåtsektionen
På lördag 24/8 kommer Öresundloppet till Höganäs hamn.

3.4

Rapport från hamnmästare
 Bra med antal gästbåtar och husbilar hittills.
 Uppdaterad båtplatskö: 120 st.
 Miljökontoret har varit här och inspekterat hamnområdet.
 Elskåpen på brygga B ska bytas samt tre elskåp på asfaltsplanen.
 Grusvägarna på gräsplanen kommer att underhållsrepareras.

4. Rapport från miljösektionen.
Vi har tre testplattor utplacerade på brygga A, B och C för att se tillväxt av havstulpaner.
5. Klubbhuset
Inget att rapportera.
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6. Båttvättutrustning
Båttvättutrustningen är upplyft för inspektion och besiktning.
7. Ställplats
Ställplatsen med kringservice har fungerat bra under säsongen, husbilsägare har i stort varit
nöjda.
8. Båtupptagning
Båtupptagning med den nya vagnen inför hösten diskuterades. Beslut togs på att HBS tar fram
förslag på köpeavtal för båtstöttor och skickar ut erbjudande/info via nyhetsbrev till medlemmar.
Tobbe kommer att planlägga upptagningsdagar och lägga ut på hemsidan.
9. Ej betalda båtplatsavgifter
Fortsatt arbete och rättsliga åtgärder för ytterligare en båt pågår.
10. Övrigt
Beslut togs på att köpa in två nya däck till vår traktor.
11. Material till hemsidan

Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan.
12. Nästa möte
Tisdagen den 8 oktober 18:30 i klubbhuset.
Datum för styrelsemöten under 2019:
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Måndag 21 jan 2
kl:18:30
Måndag 12 19 aug7
kl:18:30

Tisdag 26 feb
3
kl:18:30
Tisdag 8 okt8
kl:18:30

Söndag 24 mars 4
kl:13:00 (Årsmöte)
Tisdag 12 nov 9
kl:18:30

Tisdag 23 april 5 Måndag 3 juni
kl:18:30
kl:18:30
Torsdag 5 dec 10
kl:18:00

13. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

André Nilsson

Bo Lingebrant

Sekreterare

Ordförande
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