
GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP

Arsmöte

Tid Lördagen 27 mars 1999

Plats Folkets hus, Stenhuggeriet
Närvarande ca 50 medlemmar

Mötets öppnande
Ordförande Åke Persson hälsade välkommen

Fastställande av rostlangd för mötet
Godkändes.

$3 Fastställande av mötets behöriga utlysande
Godkändes

Fastställande av dagordning
Godkändes

Val av ordförande för årsmötet
Valdes Kenneth Elovsson

Val av sekreterare för årsmötet
Valdes Mona Larsson

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Valdes Göran Westergren och Lars-Olof Nilsson

Val av rösträknare
Valdes samma som ovan

Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna året
Åke Persson redovisade handlingarna Godkändes

Revisorernas berättelse
Jyn Johansson redovisade. Godkändes

Fråga om fastställande av balans och resultaträkning
Styrelsens lagda förslag godkändes



) 12 Frå ga om ansvarsfrihet för styrelsen
Frågan besvarades med ja

$ 13 Be slut i anledning av föreningens vinst eller förlust
Vinst för 1998 förs över till verksamhetsåret. Godkändes

$ 14 ln k omna motioner och anmälda ärenden
Inga

$ 15 Fa s tställande av avgifter
Ingen höjning av medlemsavgiften. Differentiering av båtplatsavgifter. Båtar över 10
meter betalar I /~ avgift. Över 12 meter dubbel avgift. Anslutning till 3 fas koppling
kostar 50 kronor dygnet. Styrelsen har beslutat att yrkesfiskare betalar fastställd båt
platsavgift under sommarsäsongen. Vintertid 25 kronor dygnet. Godkändes för beslut.

$ 16 Va l av styrelse:
Ordförande för 1 år. Åke Persson. Omval
Tre ordinarie styrelseledamöter för 2 år
Jan Hansson, Kaj Johansson, Christer Nilsson
Två styrelsesuppleanter för 1 år
Jan Bergkvist, Jerker Stenberg

) 17 Val av revisorer;
En revisor för 2 år. Mats Jansson
Två revisorssuppleanter för 1 år Kurt Siegler och Bert Skantz

$ 18 Va l av valberedning:
Sammankallande Torbjörn Johnson,
Roland Larsson och Kenneth Elovsson

$ 19 Va l av klubbmästare
Vakant

$ 20 Va l av seglingskomrnitté:
Tomas Pettersson, Åke Persson, Christer Nilsson och Jerker Stenberg

) 21 Val av motorbåtskommitté:
Tord Welin, Dan Johansson och Leif Gudmundsson

( 22 Övr i ga ärenden
Ake Persson informerade om att larm har installerats i klubbstugan och kylaren, på
kontoret har ett kodlås installerats. Telefonkiosken bortages. SOS alarm telefon sätts
upp på lämplig plats. Vattnet kopplas på till påskhelgen. Västkustens båtförbund inbjuder
till en seglingsvecka direkt efter skofgvslutningen för ungdprn@' 1$-)p g. pris cp 1.500.
Ake redogjorde för kösystemet vad gäller båtplatser. Båtägare har rätt att låna ut sin



båtplats max 3 veckor till bekanta. Om man inte sjösätter, kan styrelsen hyra ut
båtplatsen under båtsäsongen. Båtplatsägaren kan då S tillbaka 75/o av avgiften.

$ 23 Ar mötet avslutas
Ordföranden tackade för visat intresse, och uttryckte sin glädje att så många
deltagit i mötet. Tackade också Bengt Pergler, som dock ej var navarande Sr
hans förtjänstfulla arbete i styrelsen. Det bjöds sedan till fika

JUSTERAS

Kenneth Klovsson Göran Westergren Lars-01of Nilsson <
©~7. Ordf

$95G LQJmA~
Mona Larsson



Verksamhetsberättelse för GRÖ TVIKS SEGELSALLSKAP 1998

Styrelsen lor Grötviks Segelsällskap avger för verksamhetsåret 199S nedanstående
verksamhetsberättelse.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning

Ordförande Åke Persson
Vice ordförande Jan Hansson
Sekreterare Mona Larsson
Kassör Maj-Louise Larsson
Hamnansvarig Kaj Johansson
Försäkringsansvarig Bengt Pergler
Intendent Jörgen Jensen
Suppleant Christer Nilsson
Suppleant Jan Bergkvist
Revisor Jan Johansson
Revisor Mats Jansson
Revisorssuppleant Curt Siegler
Revisorssuppleant Bert Skantz
Valberedning Torbjörn Jonsson (sammankallande)
Valberedning Kenneth Elovsson
Valberedning Roland Larsson
Klubbmästare Peter Graf
Seglingskommitté Thomas Pettersson (Sammankallande)
Seglingskommitté Christer Nilsson
Seglingskommitté Roland Larsson
Seglingskommitté Åke Persson

Grötviks Segelsällskap omlattar 290 medlemmar.

FÖRENINGSVERKSAMHET

Styrelsen har hållit 12 protokollforda möten under året.

Den 24 januari hölls ett extra medlemsmöte där ca 60 medlemmar infann sig. Vid mötet
informerades medlemmarna om styrelsens arbete med att eventuellt modernisera
hamnen och inköpa förtöjningsbommar till samtliga förtöjningsplatser. Bommarna
skulle ägas av föreningen och hyras ut till båtplatsinnehavarna. Utbyggnaden skulle
finansieras genom banklån. Mötet gav med stor majoritet styrelsen i uppdrag att fort
sätta arbetet och till årsmötet presentera ett färdigt förslag med en heltäckande kalkyl.



Till årsmötet den 7 mars i Folkets hus, Stenhuggeriet, infann sig ca 100 medlemmar.
Årsmötet beslöt med stor majoritet att hela hamnen byggs ut med förtöjningsbommar,
att Gss äger bommarna och hyr ut dessa till båtplatsinnehavarna och att utbyggnaden
finansieras genom banklån. Målsättning var att hamnen skulle vara färdig till 1 maj
1998.

Vid halvårsmötet den 7 november beslöts att decimeterpris på kajplatser skall gälla fr
o m 1999. Mötet avslutades med kaffe och ett mycket intressant föredrag om böld
pest i plastskrov av Kaj Åkesson från Starks motor i Ängelholm.

Under sommaren har en modern miljöstation byggts nedanför hygienhuset. Dessutom
har det ena mastskjulet höjts och gett plats för ytterligare 10-12 master och det andra
har förlängts så att även de längsta masterna kan ligga under tak.

Nyinvesteringar har gjorts i bl a en ny dataskrivare, en strömvirvelmaskin för att hålla
isfritt vid vågplanket brygga 5, en sladdlös borrmaskin, en kopieringsmaskin samt en
självgående gräsklippare är beställd.

Stellan Schager slutade på egen begäran sin tjänst som hamnkapten den 31 augusti och
som ny hamnkapten anställdes Peter Graf. Från midsommar till mitten av augusti har
Ola Johansson varit anställd som sommarvikarie och har skött den uppgiften med den
äran.

Den 28 januari arrangerade Gss ett föredrag i Stenhuggeriets Folkets hus med två
Falkenbergsseglare som seglat jorden runt. Efter föredraget bjöd klubben på ärtmid
dag. Den 14 mars hade vi en mycket lyckad vårfest med middag och dans på
Officersmässen F 14.
Den 6 juni firade vi Svenska flaggans dag och att hamnen var klar med ett enkelt knyt
kalas i klubbstugan.

Seglingskommittén har för att höja intresset för kappsegling arrangerat tre kappseg
lingar med omvänt Lys. Den första blev mycket populär med ca 10 båtar men till de
andra två kom endast 3-4 båtar mycket beroende på sommarens dåliga väder, men det
allmänna omdömet är att denna kappseglingsform bör fortsätta.
Spangenberg Race seglades den 15 augusti och även i år var det över 30 båtar i
startfältet. Vädret kunde ha varit bättre, men den avslutande seglarfesten i Båstad var
som vanligt mycket trevlig.
P g a det dåliga vädret kom endast 4 båtar till start vid årets Grötsegling och det efter
följande knytkalaset fick inställas.

Även i vinter har vi haft gymnastik varje tisdagskväll klockan 20.00 till 21.00 och denna
trevliga aktivitet pågår t o m 20 april.

FÖRENINGENS EKONOMI

Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i ny räkning.



VERKSAMHETSPLAN FÖR 1999

LÅNGSIKTIG PLANERING

Den ur både miljösynpunkt och ekonomisk synpunkt viktigaste frågan för hamnen är
muddringen. Vi vill inom en femårsperiod undersöka möjligheterna att eliminera detta
problem genom att:
1. Kartlägga strömmarna som för in sand och slam i hamnen.
2. Kontakta hamnar som har lyckats att eliminera eller begränsa liknande problem.
3. Kontakta hamnbyggare med erfarenhet från hamnar med liknande problem.

UNDERHÅLL OCH FÖRBÄTTRINGAR

Den trasiga pontonen på brygga 4 skall bytas. Vi vill höja den inre sektionen på brygga
1 för att underlätta för båtar som är förtöjda på insidan att komma in och ut. Den stora
slipen skall repareras. Låsringar till rören på bomfästena skall inköpas. "Långvården"
skall rensas från gammalt skräp. Grus skall läggas vid miljöstationen och mastskjulen.

TRIVSEL OCH SOCIAL GEMENSKAP

Den 14 augusti skall vi fira jubileum dels för att det är 60 år sedan hamnen invigdes och
dels för att det är 30 år sedan Spangenberg Race startade. Vi hoppas att detta
jubileumsfirande ytterligare skall stärka banden mellan alla dem som har sina intressen i
hamnen.
Seglingskommittén kommer att arrangera några kappseglingar med omvänt LYS för
klubbens medlemmar och hoppas därigenom kunna öka intresset för segling.
Klubbstugan skall fräschas upp med ny inredning.

TÄVLINGSVERKSAMHET

Den 14-1S juli arrangerar GSS i samarbete med HSS och Skallkroken SM för H-båt i
Grötvik. Tävlingen beräknas omfatta 20-30 båtar med 3 mans besättning i varje båt. Vi
kommer att hyra in toalett- och duschvagnar samt resa partytält på hamnplanen.
Den 14 augusti arrangerar GSS Spangenberg Race för trettionde gången. I och med att
det blir en jubileumssegling räknar vi med ett stort antal deltagare ca 40- 50 båtar.

SERVICE

Då det ännu inte blivit någon diesel- och bensintapp vid HSS vill vi, om det är praktiskt
genomförbart, ställa upp vår farmartank i västra delen av utrustningsbryggan för att
kunna serva såväl våra egna som gästande båtar med diesel.



SJÖSÄTTNING OCH UPPTAGNING AV BETAR OCH BATBOMMAR

Sjösättning med mobilkran äger rum den 24 april samt den 8 och 15 maj och
upptagning med mobilkran den 18 och 25 september samt den 9 oktober.
Vi vill medverka till ett flexibelt system för isättning och upptagning av båtbommarna.
Den båtplatsinnehavare som vill sjösätta tidigt eller ta upp sent på säsongen kan efter
samråd med sin bryggvärd göra som han önskar under forutsättning att det inte finns
risk för isbildning. Vi önskar dock att de flesta sätter i båtbommarna den andra
lördagen i mars och tar upp dem den andra lördagen i november. För segelbåtar som
sjösätter sent kan isättning av båtbommarna ske senare efter överenskommelse med
bry ggvärden.

BARN- OCH UNGDOMSVKRKSAMHKT

Vi vill starta en ungdomssektion som kan samla intresserade barn och ungdomar till
hamnen Sr att lära sig båtvett. Vi vill även starta ett samarbete med HSS och slussa
seglingsintresserade vidare till deras seglarskola.



• Grötviks Segelsällskap 19980101 - 19981231
arg nr 849201<785

Balansräkning
Belo i kr 981231 971231

TILLGANGAR
A~ta
Byggnader och övrig fast egendom 1 246 ?26 200 567
Maskiner och inventarier 47 249 30 975

1 293 975 231 542
~oktalas tal t aa
Kassa och Bank 706 962 662 570
Kundfordringar 825 4 536

707 787 667 106

SUINIHA TILLGANGAR 2 001 762 898 6 48

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aaatkk a' t
Balanserad vinst 3 29 448 329 4 48
Arets Resultat 151 678 - 22 2 4 55

4 81 126 106 99 3

Obeskattade reserver
Fond for muddring Not 1 409 314 531 769
Fond för stormskador 177 000 142 000
Fond för underhåll 50 000

5 86 314 723 7 69

~L tl * k 'ta
Investerings lån 888 044

888 044

K~AA'* ' • *k la
Leverantörsskulder 5 485
Upplupna kostnader 36 623 3 772
Div kortfristiga skulder 4 170 64 114

46 278 67 886

Summa eget kapital 481 126 106 993

Summa skulder och eget kapital 2 001 762 898 648

Atagande utanför balansräkningen att inlosa Y-bommar enl sep förteckning till
kr 147 567

ARSREDOV 98 M-L L 199&43-25



, Grötviks Segelsällskap 19980101 -19981231
eg nr 849201%785

Res ultaträkning
Belo i kr 1998 1 997

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter 33 200 31 200
Y-bommar 129 035
Båtplatsavgifter 460 243 487 790
Övriga intäkter 125 389 12 6 274
Int tidigare års förs av y-bommar 48 404

796 271 64 5 264

Rörelsens kostnader
Material och varor 2 500
Övriga externa kostnader - 266 492 - 5 11 738
Kostnader för arbetskraft - 174 625 - 2 11 555
Övriga kostnader
Rörelseresultat före avskrivningar 352653 - 78 029

A~k
Byggnader 2 393
Anläggningar (Y-bommar) 86 005
Maskiner 1 730 - 22493
Båt 4 550
Inventareier 8 070
Rörelseresultat efter avskrivningar 249 905 - 100 522

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 1 3 974 14 49 9
Räntekostnader 2 7 202 - 1 43 2
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 236678 - 87 455

Bokslutsdis sitioner
Arets avsättning till fonder för muddring - 100 000 - 100 000
Arets avsättning till fonder för stormskador 3 5000 - 35 0 0 0
Arets avsättning till fonder för rep o underhåll 50 000

Resultat före skatt 151 678 - 2 22 455

Arets resultat 151 878 - 2 22 455

Not 1 Fond för muddring Ingående balans 531 769
Avräknat 199? års förlust -222 455
Avsatt 1998 års fond 100 000
Utgående balans 409 314

Aamcoov ss u-c i 1S9943-25



För GSS:s styrelse

Halmstad 1999-03-11

Åke Persson
Ordförande

Jan Hansson Mona Larsson Maj-Louise Larsson
V~is,esdl5jynde Sekreterare Kassör

/
/

Kaj Joha sson engt rgle J" n sen
Hamnansvarig Försäkringsansvarig I endent

Vår revisionsberättelse har avgivits 1999-03-11

(

~ ~~ (n 4n
an Johansson

Revisor
Ma+Janss
Revis



Revisionsberättelse för
Grötviks Segelsällskap

Vi har granskat verksamhetsberättelsen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning
för år 1998. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Verksatnhets
berättelsen har upprättats enligt sällskapets stadgar.

Vi tillstyrker
att resultaträkningen och balansrakningen faststäHs,
att resultatet disponeras enligt forslaget i verksamhetsberättelsen samt
att styrelsens ledamöter beviljas ansvars&ihet for räkenskapsåret.

Halmstad den X4 mars 1999,

1

Jan Jo son
Godkänd revisor


