
Grötviks Segelsällskap

Halvårsmöte

Tld: Lördagen den 19 november 2004 kl 10.00

Plats: Folkets hus, Stenhuggeriet

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

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes som den förelåg

Val av två justeringsmän att tillika rösträknare
Valdes Bo Bergkvist och Kenneth Elofsson.

Fråga nttt mötets behöriga utlysande
Mötets ~ r i ga utlysande godkändes

Fastställande av röstlängd
Som röstlängd antogs aktuell medlemsförteckning

Förslag till stadgeändring (se bif förslag)
Styrelsen har föreslagit ändring av g2.2 medlemskategorier och g7.6 röstetal enligt bilagt förslag
på dagordningen.
Förslaget måste, för att antas, även godkännas vid årsmötet 2006.
Mötet godkände ändringsförslaget

Ekonomisk rapport
Kassören Jan Johansson redovisade klubbens ekononu och prognos för år 2005 vilken är i god
ordning se bilaga 1. Rapporten godkändes

Fastställande av avgifter for år 2006
Styrelsen föreslog ändring av avgiAer enligt förslag bilagt dagordningen vilket antogs av mötet.

Vaktkommitténs rapport
Kai Adolfsson redogjorde, som representant för vaktkommittén, för sommarens bevakning av
hamnen som i det stora hela varit utmärkt. Noterades att 500:- i avgiA för utebliven vakt
fungerat bättre än tidigare avgiA på 300:-. Föreslogs att införa rullande schema på vaktlistan så
att en "rättvis" fördelning över vaktsäsongen erhålles.
Skyltningen "Vakt dygnet runt" diskuterades huruvida skyltar skall sitta uppe synligt året runt
eller ej.
Mötet beslutade att styrelsen och vaktkommittén handlägger detta.
Rapporten godkändes.

tj 10 Hamnrapport
Kaj Johansson redogjorde för vad som skett i hamnen och vad som kommer att ske under

vintern.
Se bilaga 2.
Rapporten godkändes.

Datum för årsmöte 2006
Beslutade mötet att årsmötet år 2006 hålls lördagen den 18 mars kl 10

Johan Sölve


Johan Sölve
2005



Gr5tviks Segels5llskap

Information från styrelsen
Från styrelsen meddehdes: 

Att fyxen varit utsatt för åverknn och därför är släckt
Att landshövdingen Lars-Erik Lövtunn besökt hunnen och SSRS på GSS mbjudan.

$13 Från medlemmar mlasnna försåag
Förslag har mimmnnt på «tt byta ut ilytbryggan mot en hst vågbsyhwe av stålspont eller
liknande. För att utreda detta har tillsaäs en kommiäé under ledning av Kenneth Elofsson.

Förlag har inhnnmit på att motnem röselsedetelchner vid "entréerna" till bryggorna som
M

nåla/nåym passerat. Jarl Öijerlwäm ulaxhx kostnader och möjligheter.

$14 IYialog, frågor/svar'A vid nedläggning eller upptagning av bommar.
Beslutade mötet att i enlighet med" Wom lämplig åtgärd.

$15 Mötets avslutande
OrdAhartde taciutde för visat mtnsste och Reklantde mötet avslutat.
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Resultatuppföljning för Grötviks Segelsällskap för år 2005

Utfall 04 Budget 05 Utfall okt 05 P rognos 05
Intfikter
Medlemsavgifter 81 85 83 83
Hamnavgifter 608 610 615 615
Ovriga Intäkter 113 117 115 115
Försäkringsersättning 0 0 68 68
Summa Intdkter 802 812 881

Kostnader
Driftskostnader -292 -341 -276 -290
Muddring -29 -250 -289 -289
Reparation Pir 0 -200 -228 -228
Personalkostnader -181 -189 -170 -195
Avskrivningar -210 -200 -165 -200
Ränteintäkter 10 0
Räntekostnader 0 5 0 0 2 0
Summa kostnader -702 -1175 -1128 -1200

Redovisat resuitat -363 -247 -319

Resultatdis position
Avsättning muddringsfond 0
Upplösning muddringsfond 163 289
Avsättning stormskadefond 0
Upplösning stormskadefond 200 200

Resultat efter cfisposition 170

2004-12-31 2005-12©1 2 0 05-10©1 20 0 5-12-31
Likvida Medel 686 450 582 540
Lån 0 0 0 0



1.Skadorna efter stormen i januari ar åtgärdade och brygga 5 har fått ny elutrustning liksom
b~gg 1o.

2.På brygga 8 har elstolparna bytats ut så nu är det nya i hela ytterhamnen.

3.Vi har muddrat i år 4000 kbm..Det var sista året på tillståndet att tippa massorna och vi har
sokt
nytt tillstånd som beviljats på samma villkor i 5 år.

4.på "jollebryggan" har bryggplankorna bytats ut.

SEtt vind-och regnskydd har byggts vid kontoret.En byggmästare lämmide ett pris och fick
uppdraget.
han fick betalt i förskott och påbörjade,när det var halvfärdigt vägrade han fortsätta så vi har

fått göra
det Srdigt själva.

6.En del bryggplankor behöver bytas i innerhamnen,främst på brygga 2 och vi har köpt in ca
100 st
som bryggvärdarna har tillgång till

7 Vinterförberedelserna är i stort sett klaramed avstängning och renblåsning av
vattensystemet, upptagning tX W
.Det är bara prickarna som återstår att ta in+v badstegar och landgång till +gmytaren

8 Vi har fällt några träd som stood hotande nära mastskjulet.När dom var fållda upptäckte vi
att dfom var delvis ruttna.

9För att eliminera risken att den flytimde vågbrytaren skall komma på drift in i
hamnbassängen har vl +ort
en extra förtöjning med 20 mm kätting &kn förtöjningsringen på fyrplattan



Kallelse till föreningsmöte med Grötviks Segelsällskap.
Lördagen den 19 november 2005 kl 10.00 i Söndrums Folkets Hus.

Försla till da ordnin .

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Förslag till stadgeändring (se bif förslag)
7. Ekonomisk redovisning
8. Fastställande av avgiAer
9. Rapport &ån vaktkommittén
10. Hamnrapport
11. Datum för årsmötet år 2006
12. Information &ån styrelsen
13. Från medlemmar inkomna förslag
14. Dialog, fiågor/svar
15. Avslutning

Halmstad den 23 oktober 2005
Med vänlig häpen

r

an Bergk st
. Ordförande för GSS

Vikti information
Upptagning av bommar sker nu i höst enligt följande;
Brygga 1, 3/12 kl 10.00. Brygga 2, 3/12 jämna nr kl 09.30 udda nr kl 10.30 Brygga 3, 5/11 kl
10.00.

"Långvården"
Som bekant disponerar klubben det övre området ovanför båtuppställningen utmed
skogskanten allmänt kallat "långvården". Området är belamrat med diverse gamla vaggor,
båtkärror och annat skräp. Dessutom är området ganska igenvuxet med sly. Vi har för avsikt
att jämna till området och göra en allmän "uppsnyggning". Därför uppmanas du som har
skräp i form av gamla vaggor, båtvagnar o dylikt att ta hand om detta. Det som inte forslas
bort betraktas som utan ägare och anses som skräp utan värde.
Bortforslingen skall ha skett före den 1 april år 2006. Efter detta datum kommer klubben att
forsla bort det som står kvar och förstöra detta.

En annan väsentlig sak är att du förser din vagga med namn. ¹r v i sätter ut vaggorna på
hösten finns ett antal som är svårplacerade genom att de saknar namn. Namnlösa vaggor som
inte kan identifieras riskerar att ej lyAas kam då det är omöjligt att avgöra var de skall
placeras på området.

Styrelsea or GPSQ

Be gk t



Försla till stad eändrin .

Ändring av stadgarna g 2

2.2 Medlemskategorier
Medlemmar indelas i följande kategorier:

1. enskilda vuxna medlemmar
2. ungdomsmedlemmar
3. familjemedlemmar
4. heder smedlem

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1, 2 eller 3.
Familjemedlemskapet innebär att gemensamt boende familjemedlemmar betraktas som
medlemmar i segelsäHskapet. Barn ingår i familjen t o m det år de fyller 18 år.
Ungdomsmedlemmar definieras enligt SBU;s regler.

Ändring av stadgarna g 7 punkten 7.6
Dagens stadgar säger att "Familjemedlemskap medför max 2 röster".
Föreslås ändrat till "Familjemedlemskap medför en röst".
I övrigt föreslås inga ändringar.

Årsmötet beslutade vid sitt sainnianträde den 12 mars i år om återremiss av förslaget till
ändring av medlemskategorier vilket antagits av halvårsmötet år 2004.
Förslaget gick ut på att familjemedlemskapet skulle slopas.

Styrelsen har diskuterat &ågan om slopandet av familjemedlemskapet. Efter ett noggrant
övervägande har styrelsen slutligt kommit kam till att det finns bärande skäl för att behålla
familjemedlemskapet. Klubben har olika aktiviteter och det kan då vara trevligt att familjen
följs åt till dessa och familjemedlemmarna antas genom sitt medlemskap känna en större
samvaro och legitimitet att delta.

Detta är styrelsens uppfattning och föreslår mötet besluta enligt förslaget.

Avgifter för år 2006

- Landplats vinter 1. 000: 
1.000: -Landplats sommar

-Egen risk (B) plats 500: 

-Utebliven vakt 500: 
-MedlemsavgiR enskild vuxen 200: 
-Ungdomsmedlemsavgiit (t o m 20å r) 50 :  
-Familjemedlem 250: 

Inga förändringar mot tidigare med undantag för familjemedlemskap


