
Grötviks Segelsällskap

Halvårsmöte

Tid: Lördagen den 25 november 2000 kl 10.00

Plats: Folkets hus, Stenhuggeriet

Mötets öppnande
Ordförande Åke Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Fastställande av mötets behöriga utlysande
Mötets behöriga utlysande godkändes

g3 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes som den förelåg

Val av två personer som jämte ordförande justerar dagens protokoll
Valdes Hans Persson och Kenneth Elofsson.

Val av mötesfunktionärer:
Valdes: Ordförande Åke Persson

Sekreterare Tord Welin

Rapporter:
Klubbens ekonomi. - Maj-Louise Larsson Redogjorde för klubbens ekonomi på basis av
gångna årets10 månader varvid framgick att klubbens ekonomi är fortsatt god. Rapporten
godkändes.
Hamnrapport. - Kaj Johansson redogjorde för vad som skett i hamnen och vad som kommer
att ske under vintern. Kaj Johansson har tillsammans med Urban Larsson utfört en
"El-besiktning av hamnen och åtgärdat de fel som fanns. Hamnkapten Peter Graf har
tillsammans med Leif Karlborg,Livräddarna, genomfört en säkerhetsbesiktning varvid framkom
vissa brister vilka styrelsen beslutat åtgärda.
Ordföranden redogjorde för underhandskontakter med tjänstemän på kommunen angående
vatten till klubbstuga och toaletter även vintertid, förbättrad belysning, kommande cykelbana
längs Grötviksvägen. Rapporten godkändes.
Bevakningsrapport. — Göran Westergren redogjorde för sommarens bevakning av hamnen,
enligt bilagd rapport och lade också fram ett förslag från bevakningsgruppen på
förbättringsåtgärder enligt bilaga, Rapporten godkändes.
Förslag framkom om att ett särskilt möte skall ordnas där alla båtplatsägare kallas för att
diskutera "Förslag ti 1 1 åtgärder ".Godkändes,
Mötet beslutade att styrelsen bifogar kallelse och "Förslag till åtgärder" tillsammans med
fakturan på båtplatsavgift.

Stadgeänd ring
Den vid årsmötet 2000 godkända ändringen av GSS:s stadgar $9, -fastställande av avgifter, och
-arvoden godkändes av halvårsmötet.

Fastställande av avgifter
Efter redogörelse för dyrare medlemsavgifter till båtorganisationer, om det rätta i att
obligatoriskt tä sig tilldelat en tidning, om skötseln av segelsektionens båt alternativt att hyra ut
den och om bojbåtens upptagande av en plats kunde mötet godkänna bifogad ny prislista för
Grötviks hamn att träda ikraft den 1/1 2001.

Information om vinterns aktiviteter
Glögg serveras i klubbstugan söndagen den 17/12 2000 kl 13.00-15.00,
Torsdagen den 25/1-2001 kl 19.00 serveras ärtor, punsch och föredrag om "Spetsbergen och
Arktis" av Sten Ekholm



Grötviks Segelsällskap

g 10 Klubbens försäkringsansvarige, Christer Nilsson, informerar om försäkringar
Christer berättade bla att :

Han är kontaktman gentemot Svenska Sjö
Medlemskap i SBU ger klubben en ansvarsförsäkring för sin verksamhet i
hamnen och dig som medlem en försäkring under vistelse i hamnen
Det är viktigt att namnge familjemedlemmar vid familjemedlemskap
Vid lyft, exempelvis till och från uppläggningsplats, gäller båtens
försäkring utom vid förflyttningen då fordonets försäkring gäller.
Vaggor mm omfattas av båtförsäkringen 24 timmar innan och 24 timmar
efter iläggning resp upptagning annars av hamnens försäkring
Information om försäkringar, namnuppgifter informationsfolder finns i
k l ubbhuset
Om det händer är det viktigt att ha rätt försäkringsbelopp
Att nautisk kompetens ger billigare försäkring
Ansvarsförsäkring är nödvändig

Övriga frågor
Lars-Olof Nilsson Halmstads Tekniska Nämnd redogjorde för en debatt i nämnden om att
båtlivet inte täcker kommunens kostnader för en "kostnadsneutral verksamhet" i kommunens
hamnar. Nilsson lovade att undersöka hur det förhåller sig i andra närliggande kommuner.
Frågor uppkom om vilka kostnader kommunen har, vilka kostnader som fanns när kommunen
drev verksamheten själv i förhållande till idag, om det gäller generellt eller att vissa hamnar går
ihop och andra inte? Klubben står idag för bla muddringskostnader.

Förslag på att räddningsstegar bör installeras. Se svar i $6 — hamnrapport ovan.

Verktygen i hamnen diskuterades om dessa skall få disponeras fritt av
klubbmedlemmar/båtplatsinnehavare eller ej, Beslutades att styrelsen får utreda detta.

Förslag på att klubbhuset görs handikappanpassat genom en rullstolsramp hänsköts till styrelsen.

Meddelades att frivillig båtbesiktning skall finnas på båtar äldre än 25 år och att en lista på
4 besiktningsmän finns i klubbhuset.

g 12 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

g 13 Kaffe och föredrag
Till kaffet kåserade Brynolf Wendt över" brottsligheten som berör båtlivet"

Vid protokollet

Tord Welin

Justeras

/y /

Ake Persson Hans Persson Kenneth Elofsson
Ordf
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PRISTLISTA GRÖTVIKS HAMN

Båtplats A/bryggdm Br 1,2,3,4,5(pl 1-9),7,8(insida) 53,50 kr
Båtplats B/bryggdm Br 8 (utsida) 59,00 kr
Båtplats G/bryggdm Br 5(pl 10-42),6 och 10 63,00 kr

Båtbom 3,5m 320,00 kr
Båtbom 4,7 m 430,00 kr
Båtbom 5,0 m 430,00 kr
Båtbom 6,0 m 580,00 kr
Båtbom 8,0 m 760,00 kr
Båtbom mammut 1 150,00 kr

Egna riskplatser 575,00 kr
Plats på land, småbåtar 375,00 kr
Plats på land, segelbåtar 525,00 kr
Vinterförvaring 525,00 kr

Lyft med kran 200,00 kr
medlemmar 2 fria lyft/säsong 100,00 kr

Gästplats t o m 12 m 100,00 Ic!
Gästplats över 12 m 150,00 kr

Tvättma skin 20kr/polett
Torktumlare 20kr/polett

Medlemsavgift enskild 100,00 kr
familj 150,00 kl'

Köavgift ny sökande 200,00 kr

GSS vimpel 100,00 kr
Sv Gästhamnar 50,00 kr
Vykort 2,50 kr
El-n ckel, stu n ckel 100,00 kr
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BEVAKNING AV GRÖTVIKS HM4N 5/6-10/9
TOTALT 98 NÄTTER

AV DESSA 98 NÄTTER HAR BEVAIWING
GENOMFÖRTS 53

TIDSPERIOD ANTAL
BEVAKADE NÄTTER EJ BEVAKADE NÄTTER

5/6 - 30/6 20

1/V -31/V

1/8 - 31/8 23

1/9 - 10/9

Under bevakningsperioden 5/6 - 10/9 har det skett två brott. Inbrott i
tvättstugan där myntapparaten till duschen brutits upp och 10-20
kronor kan ha stulits, samt stöld av en större segelbåt vid brygga 5.
Dessa två brott har skett nätter då bevakningen har uteblivit.
Någon skadegörelse har ej förekommit i sommar.

Efter bevakningsperiodens slut har det efter båtupptagningar stulits en
utombordsmotor från en segelbåt på båtuppställningsplatsen samt en
eka som låg på gröningen vid brygga 9.

Det är möjligt att det har hänt något mera, men det är detta som har
rapporterats till hamnkontoret.



FÖRSLAG TILL ÅTGÄN3ER:

1. Kalla alla båtplatsinnehavare till ett stormöte i Folkets Hus
månadsskiftet februari - mars.

2. Arbetsplikt knuten till varje båtplats och som skall omfatta
bevakning samt isättning och upptagning av bommar.

3. Den som inte kan utSra sin arbetsplikt skall ordna ersättare eller
betala 300 kronor Sr varje till@lle han uteblir.

4. Gamla och sjukliga eller den som har laga Srfall kan hos styrelsen
begära dispens från arbetsplikt.

5. Skyltar om bevakning skall sättas npp vid varje tillfart till de olika
bryggorna.

6. Installation av känseldetektorer till strålkastare på några platser i
hamnen samt eventuellt larm.

7. För att underlätta information och kallelser till arbetsplikter bör
inbetalningskorten Sr båtplatser kompletteras med begäran om
innehavarens E-mailadress som skall Sras in i båtplatsregistret.


