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2009-10-17 hös t möte

Medlemsmöte
Tid 2009-10-17

Plats Söndrums Folket hus

Distribueras till Styrelsen samt protokolljusterare

g1 Val av ordförande och sekreterare
Mötet valde Sven Palmkvist till ordförande och Clas-0 Löfqvist till sekreterare.

g2 V a l av två protokolljusterare och tillika rösträknare
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Anders Schager och Harry
Stangenberg.

g3 F a stställande av röstlängd
Mötet beslutade att använda medlemsregistret som röstlängd,

Fråga om mötet är behörigen utlyst
Mötet ansågs vara behörigen utlyst.

g5 F a stställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

Ekonomisk redovisning
Kassören Bo Larsson redovisade klubbens ekonomiska ställning som också fanns
tillgänglig i form av budgetuppföljning sep 2009. Föreningens ekonomi beskrevs
som god och följde i stort sett uppgjord budget. Investeringar under året 137 000: 
huvudsakligen utgörande kostnader för breddning av båtplatser. Likvida medel =
1 028 000:-.

$7 F a stställande av avgifter
Frågan om bommarna kan ligga kvar i vattnet under vintern har diskuterats i
styrelsen och på tidigare höstmöte. Styrelsens förslag i frågan var att: man brygga
för brygga kan ta ställning till om man istället för upptagning betalar in 200:- /år
till en fond som får utgöra riskkapital för ev. skador som kan uppstå. Efter
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diskussion beslutade mötet i enlighet med styrelsens förslag.
Avgiften för gästbåtar har i många år varit 100:- upp till 12m och för längre 150: 
/dygn.
Styrelsen föreslog en höjning till 140:- upp till 12m och för längre 200:-/dygn.
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

g8 Säsongen 2009
Ingvar Andersson rapporterade säsongens större händelser enligt nedan:

• Br y gga 2 har stort behov av reparation. Arbete pågår
• Ma s tkranen har reparerats och besiktigast inför säsongen 2009.
• El l edningarna kräver stort underhåll, Urban Larsson hjälper oss.
• Br y gga 10 har fått en handicapramp. Kommunen betalar.
• Br y gga 8 och 10 har fått flera nya och bredare platser, vilket betytt många

omflyttningar. Omflyttningarna har gått mycket bra.
• Fl y tbryggan är dåligt förankrad och skall bogseras in till kajen för

vinterförvming. EAer muddringen kommer bryggan att flyttas till sin plats.
• Toa städningen fixerar inte helt bra under högsäsongen. Nya rutiner

kommer att ges till sommaren 2010.

g9 Muddring 2010
Styrelsen har beslutat att muddring skall ske under vintern 2009/2010. Kontakter
har påbörjats med Skallkroken i syfte att genom gemensam upphandling pressa
kostnaderna. Ordföranden har skickat en ny ansökan, för muddring och dumpning
av muddringsmassor, till Naturvårdverket om ett 10årigt tillstånd.

$10 Kontakter med kommunen
Angående: Cykelbana ner till hamnen och därmed också dra fram vatten och
avlopp. Kommunen har svarat att det inte finns pengar för ett sådant projekt.
Ordföranden har fortsatta kontakter med Kjell Hägglund för samarbetet med
kommunen.

$11 Motioner
En motion angående sjösättningsrampen för båtar på trailers, har inkommet från
Magnus Larsson. Motionären pekar på att nuvarande rampen bör byggas om för
ge möjligheter att sjösätta medelstora - stora båtar.
Styrelsen har diskuterat frågan och vill fortsätta att diskutera fråga för att finna en
bättre lösning än den nuvarande. Mötet diskuterade i samma anda. Motionen
skickades vidare till styrelsen för beredning.

$12 Inlämning av försäkringsbrev till GSS
Frågan har diskuterats tidigare. Många har nu lämnat kopior på försäkringsbreven.
Klistermärkena som införts har bidraget till större efterlevnad av uppmaningen
men fortfarande saknas en del.



g13 Avtal med IF
Klubben har under året haft kontrakt med försäkringsbolaget IF om säker hamn.
Ordförande frågade om vi skall fortsätta. Frågan besvarades med ja utan någon
diskussion.

$14 Kommande utbildningsverksamhet.
Clas-0 Löfqvist informerade om pågående verksamhet och bad om förslag till
kommande kurser.

$15 Spangenbergseglingarna, intresse, former.
Orföranden redovisade för förberedelserna av årets tävling. Vid anmälningstidens
utgång hade ingen anmälan inkommit och tävlingen ställdes in. Styrelsen ville
med den bakgrunden lägga tävlingen i malpåse. På mötet restes flera röster för att
fortsätta. Johan Sölve fick mötets uppdrag att undersöka möjligheterna att
arrangera tävlingen sommaren 2010 och att presentera ett förslag för årsmötet.

$16 Sjö- och torrsättning 2010
Sjösättning: 24/4,15/5, 22/5
Torrsattning: 18/9,25/9,9/10.

$17 Utveckling av Grötvik
Sven Palmkvist informerade kring diskussioner inom styrelsen ang. möjligheter
att ordna någon form av café och försäljning till bl.a. gästbåtar.

$18 Båthuset/Sjöräddningen.

Sven Palmkvist informerade om förhandlingarna med: Halmstad kommun,
Fortifikationsverket och Sjöräddningen. Klubbstyrelsen försöker få till stånd ett
kontrakt med kommunen som inkluderar båthuset i vårt gällande avtal om
hamnen. Klubben låter sedan sjöräddningen arrendera båthuset. Klubben skall
inte belastas med några kostnader för arrangemanget.

$19 Utvidgning av området för uppställning av båtar
Orföranden informerade om pågående projekt att utvidga uppställningsplatsen
bakom klubbhuset, samt byggandet av ett mastskjul. Kommunen och
länsstyrelsen har lämnat godkännande till klubbens planer. Arbete har påbörjats
och skall vara klart till torrsättningen 2010.

$20 Resa till båtmässan i Göteborg, 2010%248
Informerades om resan.
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$21 Datum för krsmötet 2010®20
Informerades om årsmötet.

Ärtsoppa med föredrag 2009-11-1$ ph Ekebaeken

Informerades om kvällen, medverkan Stefan Waltersson SSRS.

52~ övngt

Bo Bergkvist vill att reglerna för båtplatsinnehav ses över. Han uppmanades att
skriva en motion i &ågan till årsmötet.
Jan Bergkvist uttalade sig om ofoget att vissa båtar ligger kopplade vid eluttagen
under lång tid. Mötet beslöt att ett dygn är tillåtet därefter skall hamnkaptenens
tillåtelse inhämtas.

Q24 Mötet avslutades och ordföranden tackade Sr visat intresse.

Vid protokollet

Clas-0 Löfqvi

Justerat

Anders Schager Harry Stangenberg


