
Protokoll fört vid Grötviks segelsällskaps höstmöte 2013-10-
26.

5 1.Qrdf. SvenPalmkvist förklarade mötet öppnat och valdes
till mötesordförande. Till mötessekreterare valdes Bo
Bergkvist.

5 2.Till protokollsjusterare valdes Agneta Lindberg och Folke
Berntsson.

5 3.Fastställdes röstlängden.

g 4. Frågan om mötets behöriga utlysande. Fastställdes att så
var fallet.

5 5. Dagordning fastställdes

5 6. Kassör Bo Larsson redovisade den ekonomiska
ställningen.

5 7. Hamnchefen Clas Löfqvist redogjorde för årets
verksamheter. Hur brygga 4 åtgärdats, husbilsparkeringen,
bommarna samt hur kölistan till båtplatser ser ut. Redogjorde
dessutom för kommande och tidigvarande
muddringsarbeten.

5 8. Inga motioner hade inkommit.

5 9. Sven P rapporterade om den nya föreningslokalen och
vad som återstår att åtgärda. Förhoppningsvis är det
invigning vid Lucia 2013.



510. Sven P rapporterade om en skrivelse som skickats till
kommunen. Där vill Grötviks SS att kommunen skall se över
servicebyggnaden som innehåller toaletter. För stort tryck
sommartid på denna. Ca 1000 användare /dag vid bra
sommarväder. Omöjligt att Grötviks SS skall tillhandahålla
den servicen. Dessutom vill Grötviks SS att kommunen skall
bredda vägen ner till hamnen samt se till att vatten och
avloppsledningar dras ned till klubblokalen. Muddringen vid
harnninloppet bör dessutom kommunen bekosta. Möte med
kommunen nästkommande vecka för att dryfta dessa
önskemål •
Även andra frågor bör tas upp vid detta möte bl.a.
utsiktsplats på hamnarrnen, belysningen i hamnen,ny
detaljplan över hamnområdet samt Bastaskärsbrottets
framtida utveckling.

511. Fastställande av avgifter samt att ta ut faktiska
kostnader för muddringen. Beslutades enligt styrelsens
framlagda förslag, vilket redovisas i bilagorna 1 och 2 till detta
protokoll.

g12. Clas L informerade om spolplattan. Fr.o.rn. 2014 måste
alla båtar avspolas på spolplattan eller på ställen utanför
hamnområdet.

$13. Johan Sölve rapporterade om seglingssäsongen 2013
samt vad som gäller inför 2014. Onsdagsseglingar som
genomförts under året kommer att fortsätta även 2014.
Förslag framkom att intresserade medlemmar skulle få följa



med ut för att "pröva på" hur det är att segla. Ordf. tackade
Johan Sölve, som är seglingsansvarig, för gott arbete.

$15. Clas L redogjorde för kommande sjö-och torrsättning.
Får i fortsättningen förmodligen ske med lastbil, då "Rolles
kran" ej får köras med hängande last.

516. Ordf. redogjorde för vad som kan utvecklas inom
Grötviks- området. Se skrivelse till kommunen.
$17. Anders Widén rapporterade om jolleseglingarna. Stort
intresse för dessa föreligger. Önskan om ytterligare 2 jollar.

518. Datum för årsmötet fastställdes till 2014-03-22 i
Söndrums Folkets Hus.

g19. "Ärtsoppekväll" 2013-11-21. Föredrag om Sveriges öar
av Anders Källgård. Välkomna.

520. Informerades om att märka båtar och vaggor så att
ägarförhållande kan identifieras. Förekom en incident under
hösten då en vagga placerades fel då ingen märkning fanns.
Hamnpersonal fick utstå utskällning utan anledning. Tråkigt.
Vi måste underlätta förvarandra.

Glädjande är att många medlemmar är behjälpliga med
allehanda arbeten. Ett särskilt tack till Bertil Sandvall som
utfört ett stort arbete med ommålning av klubbhuset och den
nya möteslokalen.

521. Tomas L framförde ett stort tack till medlemmar och
styrelse som utför ett stort arbete Grötviks SS bästa.



522. Ordf. Sven P avslutade mötet och tackade
mötesdeltagarna för visat intresse.

Vid protokollet Justeras:

Ag eta n berg Folke BerntssonBo Bergkvist

Bo Bergkvist



Bilaga 1

Antaget av GSS höstmöte 2013-10-26

Förslag till taxejusteringar 2014, GSS
Föreslagen ändring 2014 anges. Annars lika som 2013 för kommande år

2013 Förslag
2014

Medlemsavgift
Bryggor Båtplats, kr/dm platsbredd
Bommar 3,5m, 4m, 5m
Bom 6m
Bom 8m
Bom 10m
Landplatser 2,4 seglare
Sommarplatser på land
3olleplats på land
Vinterplatser

RAMPAVGIFTER:
Medlemmar med båtplats: Ingen avgift.
Trailerplats: Medlemskap + 1000:- + 40:- deposition
Säsongsabonnemang: Medlemskap + 500:- +40:- deposition
I och Upp 100:-/gång + 40:- deposition
Abonnemang köpes på hamnkontoret.
I och Upp köpes på hamnkontoret eller Bryggcafeet.
Ställplats husbil
Lyft med GSS:s kran

~Gäs lats er:
Gästplats <12m
Gästplats >12m

~Ovri
GSS Vimpel
GSS Keps
Utebliven vakt

140:-
200:-

250:-
70:-
320:-
620:-
900:-
1280:-
100Q:-
1000:-

1000:-

1500:-
2000:-
1000:-

150:.-/dygn
3QQ:-/lyft

100:-
60:-

1500:-

I och Upp kopes å webben med kort på hamnkontoret eller på Bryggcafeet



Antaget av höstmötet i GSS 2013-10-26

Taxejusterimgar, beslatsförslag till GSS höstmöte 2013-10-26

För att rätt kunna bedriva GSS verksamhet, och kunna vidtaga de åtgärder, som är nödvändiga
för hamnens underhåll och utveckling, fordras ekonomiska resurser. Tyvärr tvingades vi höja
taxorna föregående år, varvid vi varnade för att det kunde behövas ytterligare justeringar.
Detta är återigen tyvärr, nu fallet.

Nämnas skall att senase taxejustering, frånsett fjolårets, var 2003, då taxorna sänktes.

Grötviks ekonomi, är till stor del beroende av vad vädret kan ställa till med. Vid stormar, då
hamnen förstörs, skall vi enligt avtalet med kommunen betala 5 basbelopp, c:a 229000 kr.
Därutöver skall vi se till att hamnen muddras till ett djup av 2 m i inseglingen, vilket de
senaste åren i genomsnitt har kostat 300 000 kr. Även belopp över 400 000 kr har
förekommit. EAer novemberstormen 2011, förstördes även elinstallationer, villka kostade
föreningen 200 000 kr att återställa. Kostnaden för arrende av innerhamnen har även ökat, och
kan förväntas öka ytterligare. Dessutom beslöt fjolårets höstmöte om att investera i en ny
brygga 4, vilket kostade drygt 400 000 kr.

Styrelsen ser dIet nödvändigt att, med nuvarande avtal med kommunen, skapa en reserv för att
kulm möta de skador som naturen åsamkar vår hamn. Därutöver behövs, som tidigare sagts,
medel för hamnens utveckling och underhåll.

Styrelsen har tillskrivit kommunen, och redogjort för sin syn på vårt avtal i allmänhet, men i
synnerhet på de delar där naturens krafter åstadkommer skador på hamnen.

Ekonomin är ansträngd. Som ett led att lindra förhållandena, har styrelsen beslutat, att tills
vidare inte ta ut något styrelsearvode.

Styrelsen för GSS föreslår höstmötet 2013 att besluta följande vad gäller taxesättning för GSS
verksamhet:

1. Att antaga bilagda förslag till taxejusteringar för 2014
2. Att bemyndiga styrelsen att, om så be6nnes nödvändigt, särskilt utdebitera de faktiska

kostnader som uppstår för åtgärdande av skador, vilka orsakats av naturen. Styrelsen
skall då särskilt beakta den utdebiterade kostnadens storlek i relation till föreningens
aktuella ekonomiska situation.

Styrelsen Sr Grötviks Segelsällskap


