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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2016-08-03 6

Styrelsemöte

Tid 2016-08-03

Plats Hamnkontoret Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)
Bo Bergkvist (sekr)
Thomas Larsson 
Urban Larsson
Johanna Räisänen
Anders Schager
Joakim Stare
Johan Sölve
Dan Carlsson (adjungerad)

Frånvarande Björn Barsby
Johan Sölve

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordf. Sven Palmkvist som hälsade ledamöterna välkomna.

§ 2  Föreslagen dagordning godkändes

§ 3  Föregående protokoll 

Godkändes med någon ändring. Vi har fått bygglov för fler ställplatser.

§ 4  Kassarapport

Johanna rapporterade om ekonomin. Vi har ca 735000 kr på bank. Lån 234000 kr. Bra 
beläggning med husbilar. Fått in ca 72000 kr till och med 31/7. Båtbeläggning lite 
sämre i år. Hamnkapten Dan har fått många positiva kommentarer från våra gäster. Bra 
jobbat!

§ 5  Astrios hamnfest

Dan rapporterade om Astrios hamnfest. Bara positiva kommentarer. Allt fungerade 
klanderfritt. Städningen efter festen sköttes perfekt.

§ 6  Bajamajor, sophantering, kommunens hållning
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Dan rapporterade om sophanteringen. Många turer. Vi har bytt till en större container. 
Ovidkommande dumpar sitt avfall i "vår" container varför den fort blir fylld. Vi hoppas att 
det skall fungera bättre nu. Bajamajorna är också ett stort problem då det kastas avfall i 
tunnorna så att uppsugningen försvåras. Skärpning behövs av alla! Det är inte optimalt 
med bajamajor och många gäster har klagat. Det är kommunens fel och vi kan bara 
beklaga. 

§7 Husbilar, gästbåtar

Husbilsparkeringen fungerar bra. Många gäster. Ett lyft för hamnen och en bra 
inkomstkälla. Samarbetet med bryggkafeét fungerar bra. 

§ 8 Spangenberg Race

Inbjudan till "Spangenbergseglingen" har gått ut. I nuläget 3 båtar anmälda. Vi hoppas 
på fler. 

§ 9 Höstmöte/årsmöte

Dan fick i uppgift att ordna lokal till höstmötet och årsmötet.

§ 10 Dans rapporter

Dan rapporterade om ställplatserna. Fler elskåp behövs. Togs beslut om att införskaffa 
två nya av bra kvalité. Belysningen på bryggorna bör åtgärdas. Det är kommunens 
uppgift och Urban kontaktar kommunen för åtgärder. Mastkranen repareras av Dan så 
att den fungerar till båtupptagningen.Bra att nyponbuskarna vid bron har beskurits, så 
man kan se mötande trafik. Brygga 4 har åtgärdats så att den nu ligger mera rakt. Dan 
har målat "parkeringsförbudsmärke" på nedfart mot hamnområdet. Detta efter att ett  
par incidenter har inträffat.

§ 11 Övrigt

Vakthållningen har fungerat bra förutom att några har fått vakta ensamma då 
vaktkamraten uteblivit. Uteblivna, som inte meddelat förhinder, debiteras med 1500 kr. 
LIONS vagn på övre parkeringen bör avlägsnas. Karlborg kontaktas av Dan.

§ 12 Mötets avslutande

Sven avslutade mötet med att tacka deltagarna för kloka beslut och god debattlusta.

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Bo Bergkvist Sven Palmkvist


