
Grötviks Segelsällskap

Halvårsmöte

Tid: Lårdagen den 27 november 2004 kl 10.00

Plats: Folkets hus, Stenhuggeriet

Mötets öppnande
Ordförande Jan Hansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Jan Hansson
Till sekreterare valdes Tord Welin

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll
Valdes Kenneth Elofsson och Åke Persson.

Val av två rösträknare
Valdes Kenneth Elofsson och Åke Persson.

Fastställande av röstlängd för mötet
Som röstlängd antogs aktuell medlemsförteckning

Fråga om mötet är behörigen utlyst
Mötets behöriga utlysande godkändes

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes som den förelåg

Ekonomisk rapport
Kassören Jan Johansson redovisade klubbens ekonomi och prognos för år 2004 vilken är i god
ordning se bilaga 1. Rapporten godkändes

Hamnrapport
Kaj Johansson redogjorde för vad som skett i hamnen och vad som kommer att ske under

vintern bla:
Värmepump installerad i klubbstugan
Utombordsmotor till arbetsflotte inköpt
Handhållet ekolod för bättre kontroll av vattendjup i hamnbassängen inköpt.
Nya elskåp vid brygga 8
Vind och regnskydd vid hamnkaptens kontor
Muddring till våren
Informerades om att de nya typerna av elskåp ej behöver vara låsta

Rapporten godkändes.

Vaktkommitténs rapport
Kai Adolfsson redogjorde, som representant för vaktkommittén, för sommarens bevakning av
hamnen som i det stora hela varit utmärkt Meddelade att enda rapporterade stölden, en
utombordsmotor, inträffade strax efler att vaktsäsongen var över.
Kai Adolfsson föreslog att alla medlemmar med båtplats tilldelas en vaknatt per säsong.
Mötet beslutade förslaget handlägges av vaktkommittén och styrelsen.
Rapporten godkändes.

tj 10 Förslag till stadgeändring avser g 2.2 medlemskategorier
Styrelsen har föreslagit ändring av medlemskategorier enligt bilagt förslag.
Förslaget måste, för att antas, även godkännas vid årsmötet 2005.
Mötet godkände ändringsförslaget



Grötviks Segelsfillshap

Faststlllaude av avgifter Nr år 2005
Styrelsen Sreslog ätning av avgifter enligt Magt Srslag vilket antogs av mötet.

f12 Datum Nr årsmlte 2005
Beslutade mötet att årsmötet år 2005 hålls lördagen den 12 mars kl 10

$13 Iaformation till och från styrulast
Från slyreisen meddelades:

att möjlighet Sr bredare phttser i ime hamnen skall utredas.
Srslag till broSrbindelse till brygga 2,enligt motion till årsmätet 2004 äversäxus till

Halmstads Kommen tekniska kotaoret, beslutade mötet att frågan är besvarad.

Från mötesdeltagarna inkom Srslag och synpunkter vilka styrelsen kommer att behandla :
Att båtkärra Sr småbåtar Srses med låamordning som enkelt kan äppnas av flertalet
medlenunar.
Att fiitt hdfe i klubblokalen återinSrs

$14 M0tets avshrtande
Chdförande taeirade Sr visat mtresse och Shklamde mötet avslutat,

$15 KaFe med dopp

Vid p

Tord Welin

Justeras

Jan Hansson Åke Persson
(Mf

2(2)



Resultatuppföljning för Grötviks Segelsällskap för år 2004

Utfall 03 Budget 04 Utfall okt 04 P r ognos 04
Intäkter
Medlemsavgifter 52 75 81 81
Hamnavg Ner 679 600 610 610
Övriga Intäkter 150 105 110 110
Summa Intäkter 881 780 801 801

Kostnader
Driftskostnader -284 -313 -237 -270
Muddring ®3 -25 -28 -28
Reparation Pir 0 0
Personalkostnader -176 -186 -156 -185

Avskrivningar -215 -210 -210 -210
Ränteintäkter 16 10 10
Räntekostnader -12 -2 0
Summa kostnader -726 -631 -683

Redovisat resultat 170 118

Resultatdisposition
Avsättning muddringsfond
Upplösning muddringsfond
Avsättning stormskadefond
Upplösning stormskadefond

Resultst efter disposition 547 170

2003-1241 2004-12-31 2004-10©1 2 0 04-12©1
Likvida Medel 500 600 7?5 700
Lån 0 0 0 0
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-Akgiftsändringar år. 2005

~> Landplats Vinter 1000:
- Landplats Sommar 1000:
- Egen Risk (8) plats 1000:
- Utebliven Vakt 500:

- Mediemsavgift 200:

- Ungdomsm.avgift <20 fir 50


