
Grötviks Segelsällskap

Halvårsmöte

Tid: Lördagen den 22/11 2003 kl. 10. "

Plats: Folkets Hus, Stenhuggeriet

g 143 mötets öppnande.
Klubbens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

$ 144 Val av mötesordförande och sekreterare
Till mötesordförande valdes Jan Hansson.
Till mötessekreterare valdes Christer Nilsson.

g 145 Val av justeringsmän.
Till justeringsmän valdes Curt Johansson och Lasse Andreasson..

g 146 Val av rösträknare.
Till rösträknare valdes Curt Johansson och Lasse Andreasson.

$ 147 Fastställande av röstlängd.
Som röstlängd fastställdes att medlemsmatrikeln skall gälla.

g 148 Mötets behöriga utlysande.
Mötet fanns behörigt utlyst.

g 149 Godkännande av dagordning.
Punkt 11, arvoden, utgår. Dessa fastställs enligt stadgarna på årsmötet.

tj 150 Ekonomisk rapport.
Klubbens kassör, Jan Johansson, föredrog resultatrapport och budgetförslag.
Klubbens ekononu är i god balans.
Rapporten godkändes

g 151 Hamnrapport.
Hamnansvarig, Kaj Johansson, redovisade åtgärder och kommande arbeten i hamnen.
Bl.a. målning av klubbstugan, el och vattenuttag på utsidan av kanalen och muddring av
hanmen på ca. 1000 m'.
Konunandc: Muddring vid brygga 9, ny infiltrationsbrunn till klubbstugan samt 8 nya
eluttag i hamnen.
Rapporten godkändes

g 152 Vaktkommitténs.
Göran Westergren redovisade för vakthållningen under året.
Uppslutningen har varit nästan 100%, endast 8-10 personer har uteblivit utan orsak.
Förslag från mötet:
K. Siegler önskar att vaktsäsongen förlängs till 15/10
Å. Persson önskar att senarelägga pågång till 22."
Detta tilldelas den nya vaktkommittén att ta ställning till.
Rapporten godkändes

g 153 Fastställande av avgifter.
.Med hänsyn till det positiva resultatet i ekonomin föreslog styrelsen att hamnavgiften nästa år
sänks med ca. 10%.
Styrelsens förslag godkändes.

$ 154 Fastställande av datum för årsmöte 2004
Bordlades.
Styrelsen meddelar när lokal är uppbokad.
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tt 155 Information till och från styrelsen
Avtal med tekniska kontoret
Ordföranden redogjorde för presenterat arrendeförslag. GSS och kommunen skall göra
gemensam syn inom hamnområdet innan avtalet undertecknas.

Förslaget om bro i innerhamnen
Utreds av styrelsen.

Fiskebodar på piren vid brygga 5
Har varit uppe i en kommitté tidigare. Styrelsen kontrollerar tidigare förslag och ser vidare på
möjligheterna att genomföra detta.

A.tgärda "långvården"
Förslag att åtgärda "långvården" genom att jämna av med singel framfördes.
Styrelsen kontrollerar kostnader och bedömer genomförande.

tt 156 Mötets avslutande
Jan Hansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid o oll

Christer Nilsson
Sekreterare

Justeras

Curt Johansson Lasse AndreassonJan Hansson
Ordförande Justeringsman Justeringsman


