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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2017-10-10 
   
Närvarande: 
Bo Lingebrant  André Nilsson  Lars-Ole Blandford Inger Brantmark

  

Sven Erik Olsson Jan Malmberg  

 

Adjungerad: Olle Länsberg 

 

Ej närvarande: Margaretha Nilsson Lars-Åke Rosenqvist  

   

 

 

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 170101-171009 gjordes. 

Mindre intäkter från medlemsavgifter jämfört med föregående år. Önskvärt att alla båtägare blir 

medlemmar i HBS och får ta del av medlemsförmånerna. 

 

3.2 Rapport från ungdomssektionen  

Lars Ole rapporterade om samarbetet med LERSS och genomförd seglarskola 2017. Vi har fått 

bidrag från kommunen.  

 

3.3 Rapport från kölbåtssektionen  

Tisdagsseglingarna avslutades traditionsenligt lördagen den 16 september med Hamnaköret. 

Klubbmästare blev Amaranda med besättning på andra plats kom Toss och trea blev Embla.  

Mer läsning och bilder finns på seglarbloggen under fliken Segling på hemsidan.  

 

3.4 Rapport från motorbåtssektionen  

Lördagen den 19 augusti fick vi besök av ett 15 tal motorbåtar som deltog i Öresundsloppet. 

Stor publik samlades i hamnområdet för att beskåda och höra på mäktiga motorljud. 

 

4 Rapport från hamnmästaren 

- Kö till båtplatser: 128 platser. 

- Mindre gästbåtar i år genomfört med förra året.  

- Renovering av den lilla telferkranen  som används för av/på-mastning är klar.  

- Pålning för att minska sjöhävning vid brygga A pågår, fler pålar beställda. 

- Torrsättning och avmastning pågår. 

- Målning utförd av pir-sponten vid hamninloppet. 

- Renovering av pir-sponten tas upp på kommande möte med kommunen. 
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5. Rapport från miljösektionen. 

Jan M. planerar ett möte med Hempel i klubbhuset angående information om silikonbottenfärg.  

Diskussion fördes hur vi ska få in elavgifter för större elförbrukare exempelvis värmefläktar.  

 

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. 

Ny uppsättning av tallrikar , glas och kökshandukar. 

 

7. Masthuset 

Kommunstyrelsen godkände bygglovsansökan och har remitterat ärendet vidare till 

byggnadsnämnden. Projektering och genomförande av nytt masthus sker tidigast under 2018. 

 

8. Inre hamnen 

Bo rapporterade från mötet med kommunen den 22 augusti. Kommunen tillsammans med HBS 

ska planera ett leverantörsmöte för att se på tekniska lösningar. Därefter fortsatt samrådsmöte 

med Länsstyrelsen. 

 

9. Sjö/torr sättningsvagn 

Olle kallar till ett möte i november för att bilda en arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska ta fram 

ersättningsalternativ för vår snart uttjänta Sjö/torr sättningsvagnen. 

 

10. 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. 

 

11. Övrigt 

- Betalning torrsättning och avmastning fungerar inte. Uppmaning att använda betalautomaten. 

- Planera in möte med kommunen och Peter Schölander 

 

12. Material till hemsidan 

Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan. 

Uppmaning att använda Betalautomaten för torrsättning och avmastning. 

 

 

13. Nästa möte/mötesdatum 2017 

Tisdag 14 november  kl. 18:30 i klubbhuset 

 

1 Tisdag 14 nov 

kl:18:30 
2 Torsdag 14 dec 

kl:18:00 

 

 

14. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet 
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Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

André Nilsson    Bo Lingebrant 
sekreterare     Ordförande 


