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Grötviks Segelsällskap Datum
2015-11-21

Höstmöte

Tid 2015-11-21

Folkets hus, SöndrumPlats

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Till mötets ordförande
valdes Sven Palmkvist och till sekreterare valdes Johan Sölve.

Val av protokollsjusterare och rösträknare
Morgan Eriksson och Bo Bergkvist valdes att justera protokollet och vara rösträknare.

Fastställande av röstlängd
Röstlängd i form av en utskriven medlemsförteckning finns tillgänglig att använda vid
behov, vilket godkändes av mötet.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmarna tillhanda senast
14 dagar före mötet. Kallelsen ska ske per post eller till den som så önskar via e-post.
Mötet ansåg att det varit utlyst på behörigt sätt.

Fastställande av dagordning
Lars-Olof Nilsson önskade lägga till en diskussion om brygga 10, vilket lades till punkt

jf3

17.

Säsongen 2015
Årets säsong har trots det något ostadiga sommarvädret varit bra. Under säsongen har
latrintömningsanläggning installerats vilket delvis finansierats med statligt LOVA-bidrag.
Latrintömningsanläggningen används av medlemmarnas båtar samt gästande båtar

Husbilsplatserna har varit välbesökta och har inbringat intäkter på 95 tkr (58 tkr
föregående år). Många gäster har lämnat uppskattande kommentarer i samband med
betalning, vilket är mycket glädjande.
Astrio arrangerade hamnfest i Grötvik första helgen i juli, och även detta år blev
arrangemanget mycket lyckat och välbesökt, både tack vare bra arrangemang och
strålande väder.

Ekonomisk redovisning
Kassören redogjorde för aktuell resultaträkning och prognos för resten av året. Totala
intäkter beråknas till 1446 tkr och kostnader 1229 tkr. Intäkterna ligger 90 tkr över
budget. Den största kostnadsposten är muddring med 400 tkr.
Med årets avskdvningar på 217 tkr ger detta ett nollresultat, vilket är i linje med årets
budget.
Bland årets investeringar är den största posten etapp två av ny brygga 4 för 324 tkr.

och husbilar.
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Motioner
Inga motioner har inlämnats.

Fastställande av avgifter, taxejusteringar
Mötet beslutade att medlemsavgiften höjs till 350 kr/år enligt styrelsens förslag.
Mötet beslutade även att anta styrelsens förslag att avgift på 500 kr påföres
båtplatsinnehavare för båt respektive vagga som saknar märkning med innehavarens
båtplatsnummer.

Information om, och ställningstagande till medlemskap i Svenska
Seglarforbundet
Information om klubbens medlemskap i Svenska Seglarförbundet (SSF), fördelar och
nackdelar med medlemskapet samt kostnadema som är förknippade med detta, och
nackdelarna med att avgiften tas ut per medlem i GSS utan hänsyn till andelen
seglingsaktiva. Styrelsen har under året följt SSF:s pågående arbete med omarbetning
av avgiftsstrukturerna men det har inte visat sig innebärs någon förbättring för GSS
situation. Styrelsen fick av mötet i uppdrag att bereda frågan vidare för att lägga fram
ett konkret förslag till årsmötet 2016.

Muddringsproblematiken
På grund av sanddrift är behovet av muddring av hamninloppet återkommande.
Styrelsen har genom tillsättande av en muddringskommitté, samverkan med
näraliggande klubbar och en dialog med Länsstyrelsen funnit vägar för att effektivisera
det återkommande muddringsbehovet, framför allt genom möjligheten att få tillstånd att
tippa de rena muddermassorna till havs inom hamnens fastighet. Inför kommande år
har styrelsen sökt ett femårigt tillstånd för att kunna ha en bättre långsiktighet i
upphandlingen av muddringsarbetena. Länsstyrelsen väntas fatta beslut om det sökta
tillståndet under kommande vecka.

Förhandlingar med kommunen angående förhållandena i Grötvik
Information om att GSS har en pågående dialog med kommunen angående
upplåtelseavtalet för Grötviks hamn och förhållandena inom området avseende
detaljplan, VA-anslutning, parkeringsförhållandena, gång- och cykelväg mm.
Samhallsbyggnadskontoret arbetar med en förstudie kring detta som ska vara klar i
januari 2016.

Servicebyggnaden
Information om att kommunens servicebyggnad i Grötvik nyttjas av allt fler, både
allmänheten som passerar på Prins Bertils stig, båtfolk, husbilsgäster och stugägare.
Miljö- och hälsokontoret har vid en inspektion domt ut både byggnaden och tilihorande
avloppsanläggning vilket gör att servicebyggnaden har nyttjandeförbud från och med
den 1 mars 2016. Styrelsen verkar för att kommunen skyndsamt ska lösa denna fråga.

Allmänhetens anmälningar till myndigheter av GSS verksamhet
Information om anmälningar som gjorts av allmänheten till olika myndigheter när det
gäller GSS verksamhet, vilket orsakat extra arbete och kostnader för styrelsen. Som
exempel nämndes att illaluktande muddermassor som låg för avrinning på land inför
bortforsling anmäldes till Miljö- och hälsokontoret med påföljd att GSS ålades att ta
prover på massorna till en kostnad av 30 000 kr. Proverna visade att massorna var helt
rena. Att muddermassor kan lukta illa av förmultnande organiskt material är helt
normalt.
Vidare har en dykarklubb i all välmening upplyst länsstyrelsen om att det fanns en
klippa inom tömningsområdet for muddringen vilket kan ha orsakat onödig påverkan av
djurlivet, och föreslagit att tömningsområdet skulle flyttas något. Detta hade
Länsstyrelsen tolkat och formulerat som ett inkommet "klagomål" i en skrivelse till GSS
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med ifrågasättande av att tömningen skett inom rätt område, vilket föranledde onödigt
arbete med att utreda och bemöta detta. Styrelsen konstaterar att mycket arbete och
kostnader hade kunnat besparas om synpunkter lämnats direkt till GSS.

Spangenbergsegfingen 2015, redovisning
Johan Sölve redogjorde for årets Spangenbergkappsegling som seglades den 6
augusti med bra förhållanden. 13 anmälda varav 7 från GSS, 5 från HSS och 1 från
Skallkroken. Petter Norrgren från Skallkroken tog segern.
Spangenberg 2016 arrangeras lördagen den 13 augusti.

Sjö- och torrsättnlng 2016
Datum m.m. kommer på hemsidan

Utveckling av Grötvik
Styrelsen har för avsikt att utöka husbilsplatserna på parkeringen mitt emot nuvarande
område.
Förslag från om att anlägga fler båtplatser i hörnan mellan brygga 9 och 10 eftersom
sandflykt från stranden vid hård nordlig vind orsakar problem för de båtar som ligger
nära, och för att hamnen är i behov av fler båtplatser. Styrelsen utreder frågan vidare.
Förslag att förlänga busslinjen ner till Grötvik. Frågan har förts upp med kommunen
och Hallandstrafiken tidigare. Problem dels med vändplats i Grötvik och dels med
vägens bdstande säkerhet för oskyddade trafikanter. Det finns anledning att driva
frågan igen när gång- och cykelväg förverkligats.

Datum för årsmöte 2016
Arsmöte hålls 2016-03-19 kl 10.00 i Söndrums Folkets hus

Ovrigt
Inga övriga frågor förelåg.

Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid proto llet

Johan Sölve

Justeras

Bo Bergkvist
5 w+4.,I

Mor n Johansson



Grötviks Segelsällskap 2015

UTFALL BUDGET OKTOBER PROGNOS
Intäkter 2014 2015 2015 2015

Medlemsavgifter 131 130 130 130
Båtplatsavgifter 1017 1020 1020 1020
Gästhamn 29 30 26 26
Kran/Ramp 24 27 30
Husbilar 58 60 93 95
Kommunalt bidrag 176 75 51 75
Statligt bidrag 37 59
Seglingsarrangemang 6 6 2 2
Övriga intäkter 168 35 9 9
Summa Intäkter 1609 1356 1395 1446

UTFALL BUDGET OKTOBER PROGNOS
Kostnader 2014 2015 2015 2015

Seglingsarrangemang 9 9 1 1
Lokalkostnader, renhålln 41 41 47 55
Arrende 31 31 31 31
El / Vatten 46 46 40 48
Reparation fastighet/anl 30 30 47 47
Muddring 257 350 400 400
Reparation & Underhåll 362 200 161 185
Förbrukningsinventarier 13 10 4 5
Förbrukningsmaterial 12 10 3 5
Kommunikation 7 7 8 9
      forts.
Försäkring 9 8 1 8
Maskin- o transportkostn 51 30 22 25
Reklam 0 0 0 0
Representation, uppv. 0 0 0 0
Kontorskostnader 4 5 5 6
Telefon 17 17 16 18
Porto 12 12 6 8
Styrelsearvoden 44 44 0 44
Sammanträdeskostnader 1 3 0 0
Allmänna möten 1 2 1 2
Medlemsavgifter 69 69 46 75
Övriga kostnader 66 66 60 66
Ungdomsverksamhet 0 6 0 0
Löner 159 160 130 160
Bilersättningar 4 4 4 5
Arbetsgivaravgift 26 26 13 26
Summa kostnader 1271 1186 1046  1229

Resultat före avskrivn. 338 170 349  217

Avskrivningar −179 −170  −217

Resultat efter avskrivn. 159 0 0
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LIKVIDA MEDEL 2015-10-31 240 TKR

INVESTERINGSLÅN 350 327 TKR

INVESTERINGAR 2015

FASTIGHET 54 TKR

BRYGGA 4 del 2 324 TKR

TOA - TÖMNING 84 TKR

TOTALA INVESTERINGAR 462 TKR
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