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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2018-08-15 
   
Närvarande: 
Bo Lingebrant  Inger Brantmark Jan Malmberg  Lars-Åke Rosenqvist 

André Nilsson  Sven Erik Olsson Lars-Ole Blandford  

 

Adjungerad: Tobias Bolin 

 

Ej närvarande: Margaretha Nilsson  

  

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade mötesdeltagarna  välkomna samt förklarade mötet öppnat. 
 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades efter genomgång till handlingarna.  

 

3 Klubbverksamhet 

3.1 Ekonomi  

En genomgång av klubbverksamhetens resultatrapport för perioden 180101-180815 gjordes. 

 

3.2 Rapport från ungdomssektionen  

Lars-Ole informerade om  sommarens ungdomsverksamhet, HBS har haft ett bra informellt  

samarbete med  kommunens jolleklubbar under säsongen. 

 

3.3 Rapport från kölbåtssektionen  

Tisdagsseglingar har startat igen efter semesteruppehållet. Lars Ole slår ett slag för Spätteracet  

till Gilleleje lördagen den 25 augusti. Följ seglingarna på hbs.se/seglarblogg-2018/.  

 

3.4 Rapport från motorbåtssektionen  

Coronetklubben hade träff i Höganäs hamn den 14-15 juli. Lördagen den 11 augusti 

fick hamnen besök av 8 racingbåtar från Öresundsloppet. 

 

4 Rapport från hamnmästaren 

- Båtplatskö:145 

- Till den 15 augusti har vi haft 1361 gästbåtar. 

- Sjömacken har levererat hela 27m3 bensin och 17m3 diesel under sommaren. 

- Under sommaren har vi gjort en översyn av Miljöstationen. Nu ser det betydligt bättre ut. 

- Kommer att beställa fler reserv-rälsjärn till förtöjningsstolpar. 

- Genomgång av offerter på nytt låssystem i hamnen pågår 

- Förfrågan på förbättringsåtgärder för WiFi i hamnen pågår 

- Kommer att börja med planering för kommande torrsättningar och masthantering. 

 

5. Rapport från miljösektionen. 

Jan M. rapporterade om sina fortsatta erfarenheter med Siliconbottenfärgen. Ingen synlig 

beväxning hittills. 
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6. Klubbhuset 

Hälften av fasadbrädorna utbytta och hela klubbhuset målat utvändigt. 

 

7. Avgift slip 

Diskussion om avgift och regler fördes. Förslag tas fram inför nästa säsong.  

 

8. Sjö/torr sättningsvagn 

Reparation av befintlig vagn kommer att göras inför höstens torrsättningar. 

 

9. Dämpning brygga A 

Träpålar levererade. Pålning planeras vara klar innan vintern.  

 

10. Utbyggnad sjömack 

Vi kommer att utreda om det är möjligt att utöka lagringsvolymen för bensin i befintlig container.  

 

11. Övrigt 

- Beslut togs på att beställa 8 st. mastställ som är avsedda att placeras utomhus i tre rader vid 

sidan om våra befintliga mastcontainrar.  

- Påbörja sponsorarbetet till kommande säsong.  

- ca 25 personer har anmält sitt intresset för att hjälpa till och förbättra miljön i hamnområdet, 

samordning av hamnmästaren kommer att ske. 

- Räddningstjänsten kommer att bjudas in för att verifiera att våra bryggor uppfyller gällande 

  säkerhetskrav. 

 

12. Material till hemsidan 

Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan. 

 

13. Nästa möte/mötesdatum 2018 

 

Tisdagen den 9oktober  kl. 18:30 i klubbhuset. 

 
1 Tisdag 7 febr 

kl:18:30  
2 Måndag 5 mars  

kl:18:30 
3 Lördag 17 mars 

kl:13:00(Årsmöte) 
4 Tisdag 24 april 

kl:18:30 
5 Måndag 4 juni 

kl:18:30 

6 Onsdag 15 aug 

kl:18:30 
7 Tisdag 9 okt 

kl:18:30 
8 Tisdag 13 nov 

kl:18:30 
9 Torsdag 6 dec 

kl:18:00 
10  

 
14. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

André Nilsson    Bo Lingebrant 
Sekreterare     Ordförande 


