
Grötviks Segel sällskap

Art: Styrelsemöte

Tid: Onsdag I 9 januari 2000

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga, Grötvik

Närvarande: Åke Persson, Jörgen Jensen, Kaj Johansson, Maj-Louise Larsson,
Jan Hansson, Jan Bergkvist (tom punkt 8), Jerker Stenberg,
Christer Nilsson. adj: Peter Graf, Bernt Edlund (tom punk 6)

Bilagor l. offert badtrappor 2. offert räcke innerhamnen
3. uppsägning båtplatsavtal

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Dagordnings fastställande
Dagord n ingen tasts logs och godkändes

Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kaj Johansson.

Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes utan anmärkningar.

Inkomna skrivelser
I. A gneta Risholm har brevledes begärt sitt utträde ur GSS med motiveringen att hon inte

har någon båt.
2. Grötviks båt- och fiskestugtorenings kallelse till årsmöte den 9 februari.

Ingen ur styrelsen kan närvara detta datum. Ärendet lämnas utan åtgärd.
3. Svenska båtunionens Xnkät om klubbens ungdomsverksamhet.

Svaret till SBU blir att GSS har ingen ungdomsverksamhet.
4. Renhållningsbolaget meddelar att det tillkommit skatt på sophantering.

Jan Hansson undersöker vad detta innebär för GSS del.
5. Skr ivelse ang. tidigare fråga om GSS kan fa pengar tillbaka från SPP. Kassören bevakar.
6. Västkustens båtförbunds anmälningsblanketter.

Alla medlemar skall anmälas för att täckas klubbens olycksfallsförsäkring. Blanketten
skickas in efter årsmötet. Åke förvarar dem till dess.

Offert på badtrappor samt räcke i innerhamnen
Bernt Edlund presenterade offerter på badtrappor (bilaga I ) och räcke i innerhamnen (bilaga 2).
Styrelsen beslutade att uppdra åt Bernt Edlund att tillverka trappor och räcke i enlighet med
dessa offerter. I gengäld befrias Bernt Edlund från plikten att närvara vid klubbens allmänna
arbetsdagar/städdagar.

Förslag till ordningsföreskrifter
Det förslag som arbetsgruppen för nya ordningsföreskrifter framarbetat diskuterades länge och
livligt. Förslaget lämnas tillbaka till arbetsgruppen med de ändringar styrelsen toreslagit. Beslut
om fastställande av de färdiga föreskrifterna kommer att tas på årsmötet.

Information till båtplatsinnehavare
Ett torslag om information till båtplatsinnehavare utarbetat av Åke gicks igenom och godkändes
i sin helhet. Styrelsen beslutade att skicka med denna information med fakturorna i slutet av
januari.



Kassörens rapport
Kassören rapporterar att klubben ekonomi är god. Utgifterna 1999 har ökat med ca 20000 kr
gentemot 1998 vilket är lite med tanke på den aktivitetsökning klubben haA 1999.
AvgiAerna tor sophanteringen har minskat tack vare miljöstationen.
Arrangerandet av SM i H-båt 1999 gick med 9800 kr plus. Detta överskott skall delas med
Halmstads Segelsällskap och Skalll rokens Hamnförening.
Ett bidrag från kommunen om ca 60000 kr har ej inkommit ännu. Åke uppdras ringa kommunen
(tekniska kontoret) ang. detta bidrag.

Hamnrapport
1. En länspump har inköpts och förvaras i källaren för utlåning via Peter Graf till behövande.
2. (ombyggnaden av innerhamnen (förlängning av brygga 4) har påbörjats.
3. T i l lstånd trån Sjöfartsverket att sätta ut prick i hamninloppet har inkommit. Pricken är under

t il 1 verkning.
4. Åke uppdras att höra med kommunen ang. kaki ing av hygienhusets duschrum.

Peter meddelar att alla (utom möjligen, dock ej troligt, en) båtplatser är uthyrda.

Bevakning i hamnen
Styrelsen ställningstagande hur bevakning i hamnen skall ordnas diskuterades. En offert från
Securitas presenterades. Styrelsen beslöt att begära en fullständigare offert från Securitas och
Äke uppdrogs att till nästa möte försöka 9 en representant från Skallkrokens Hamnförening alt.
Båtklubben Najaden att komma och presentera hur de har löst bevakningen i sina klubbar.

Årsmötet
Tid för årsmötet beslöts till den 25 mars 2000. Kallelse skickas ut senast 1 mars.
På dagordingen skall styrelsens förslag om stadgeändring ang. beslutstid för avgiAer och tid för
rnotioners inkommande finnas med.

Övriga frågor
I. H andläggandet av ärendet Gennundsson.

Uppsägningen av Germundssons båtplatsavtal är verkställd (bilaga 3) Båtplatsen kommer att
erbjudas ny båtägare från platskön.
Styrelsen beslutar att anlita juridiskt ombud ifall dom mot Germundsson tas upp i hovrätten.

2. B i ldande av arbetsgrupp
Styrelsen beslutade bilda en arbetsgrupp bestående av Urban Larsson, Kenneth Elofsson,
Hans Arvidsson och Peter Graf. Gruppens uppgiA blir att arbeta med möjligheterna att
friköpa klubbhuset samt att dra fram vintervatten till hygienhus och klubbstuga, Dessutom
skall gruppen undersöka möjligheterna att erhålla EV-bidrag for eventuell ombyggnad av
hamnen i syAe att minska sanddriAen i hamninloppet och hamnbassängen.

3. Beslut om kontroll av djupet i hamninloppet
Styrelsen besutade att uppdra åt kustbevakningen att kontrollera djupet i hamnnloppet med
syfte att undersöka hurvida muddring är nödvändigt.
Höjning av kilometerersättning.
Det är av stor vikt att GSS anställda kan använda bil i tjänsten.
Styrelsen beslutade att höja kilometerersättningen för klubbens anställda till g~ kr/km.

Nästa möte
Nästa möte hålls i klubbstugan den 17 februari kl. 19.00

Vid protoko et Justera~

E.j l,=
Jerker Stenberg Åke Persson Kaj Johansson

Ordf.



MATKRIALSPKS.MED PRIS 2 ST.BADTRAPPOR

Muterlaletfaktureras GSS.direkt från Imub. Tillverkning och
montering utföres kostnadsfrÅt uv B.Edlund materialet är 2343
syrufast rostfritt

GaNersteg 1000x200 18 st. a 785 kr 14,130

Rör 33,7x3,2 60m a 95 kr 5,700

Plattstål10x100 12 m 7,8$ kglm=94kg a 45kr 4,230

I'iattstål 8r30 12 ml,88Jtg/m=23kg a 45 1,03$

Gängstång 20mm 2 st u28$ kr

Eemankare 1 tub 325

Elektråder en kappsel 400

Slipmatenal $00

Muttrar o brickor 8 st a 14 kr

27,002
MOMS 6,750

33,752
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M ATERIALSPKS.MKD PRISER HANDLKDARK NKR TILL ,
INRE HAMN

Materlaletfaktureras av mig utan påslag motfaktura från leverans upp
vtsas. ZYllverknlng och montering utfors kosnadsfrltt av B.Edfund.
OBS! Markarbete med material ingår ej

Materialet är i varmförzinkat svartstål

Rör 42,4x3,2 54 m a.35 kr 1,890

Plattstål 10x100 23 kg 7 kr 167

Rundstång 22 mm 18 kg a.7 kr 126

Galv ca.300 kg a.9 kr 2,700

Svets o slipmateri al 500

5,383
MOARÉ 1 ,345

6,728
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Grö tviks Segelsällskap

Lennart Germundsson
Danska vägen 40 A
302 40 Halmstad

Angående uppsägning av båtplats i Grötvik.

Styrelsen för Grötviks segelsällskap beslöt enhälligt vid sitt sammanträde 1999-12-13 att med
verkan fr o m ingången av år 2000 säga upp din nuvarande för år 1999 betalda båtplats vid
brygga 5.

Skälet därtill är att Du, trots upprepade uppmaningar, vägrat att betala för den gästplats du
under året självsvåldigt nyttjat. Sällskapet har brevledes och muntligen uppmanat dig att
antingen lämna den plats Du egenmäktigt ockuperat alternativt att betala för densamma såsom
gästplats. Du har vägrat bådadera.

Enligt avtal skall Grötviks hamn ha ett visst antal gästplatser. Dessa är endast ett fåtal
beroende på eAerfrågan av båtplatser från invånarna i kommunen och sällskapet har i första
hand tillgodosett de som önskar fasta platser. Av de fåtalet platser som är gästplatser har Du
under hela säsongen ockuperat en plats utan att för densamma erlägga avgift trots
uppmaningar. Ärendet ligger f n i tingsrätten för avgörande.

Med hänsyn till att Du vägrat att efterkomma de regler som gäller för alla som nyttjar hamnen
ser vi ingen anledning att förnya något avtal med dig om plats i Grötviks hamn. Vi kan
naturligtvis inte vägra dig att, som alla andra, gästa hamnen och då i likhet med övriga gäster
betala stipulerad avgift för gästplats.

Vi avser således att inte förnya något båtplatsavtal med dig för nästkommande år.

Frågan kan komma att omprövas om Du efterkommer de regler som gäller för hamnen att
lägga båten på anvisad plats och att för densamma erlägga fastställd avgift.

Halmstad den 19 december 1999

Med vänlig hälsning

Styrelsen för

Gr~ iks segylsällskap

Äke Persson

Ordförande



Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Torsdag 17 februari 2000 kl. 19.00

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga. Grötvik

Närvarande: Äke Persson (ordf.), Jörgen Jensen. Kaj Johansson, Maj-Louise Larsson.
Jan Hansson. Jan Bergkvist, Jerker Stenberg, Christer Nilsson.
adj. Peter Graf, Gunnar Norrgren (tom punkt 20)

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

g 16 Dagordnings fastställande
Dagordningen fastslogs och godkändes.

$17 Val av justeringsman och sekreterare
Att jätnte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jan Bergqvist.
Till mötets sekreterare valdes Jerker Stenberg,

g 18 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes efter att "kilometerersättning" ersatts av "milersättning"
i paragraf 13 punkt 4.

fj 19 lnkomna skrivelser
l . Västkustens båtförbunds kallelse till förbundsstämnmn. Styrelsen beslutar att Jan Hansson

åker för GSS räkning, ev. även Äke Persson. Dessutom kommer GSS:s medlem Br)wolf
Wendt medverka vid stänunan med ett föredrag om häleri.
Västkustens seglarförbunds kallelse till möte. Ingen ur sh~elsen kan närvara. Ärendet
länmas utan åtgärd.
Västkustens seglarförbunds tävlings- och seglingsledarseminarium. Da GSS inte har
någon tävlings- eller seglingsledare som kan aka lämnas ärendet utan atgärd.
Svenska seglarförbundct och Barncancerfondens seglardag den 27/5. Alla båtklubbar
uppmanas att ha aktivitctcr denna dag. GSS kommer att arrangera en delsegling i H
båtscupen (Cup2000). Seglingskommittén och motorbåtssektionen uppmanas utreda
huruvida GSS kan arrangera fler aktiviteter i samband med seglardagen.
Halmstads båtbyggeri AB ber att få sända med reklam i något av våra mcdlcmsutskick.
Styrelsen bifaller detta mot en kostnad av lkr per försändelse.
Svenska båtunionen säger sig cj ha fatt in mcdlemsuppgifter från GSS ännu. De uppgiver
SBU har verkar vara från 1998, De senaste uppgifterna skickades från GSS 1999-03-09
enl. Peter Graf. Stv~elscn beslutar att skicka nya uppgiAer snarast.
GSS :s medlem L 0 Persson uppger att han inte far tidningen Båtliv. Maj-Louise
undersöker/åtgärdar orsaken härtill.

g 20 Bevakning av hamnen
Ordförande har försökt na Tommv Björkman (Securitas) för att närmare ga igenom tidigare
inlämnad offert. Förhoppningsvis skall offerten från Securitas vara helt utredd tills nästa
styrelsemöte.
Gunnar Norrgren (Skallkrokens hamnförening) redogjorde för hur de har organiserat
bevakningen i deras hamn. Sh relsen tar till sig informationen men avvaktar ställningstagande
till nästa styrelsemöte.

$21 Kassorens rapport
Kassören rapporterade att klubbens ekonomi är god. Bätplatsuthyvningen har givit ca 40.000kr
mer 1999 än 1998 pga bättre beläggning.
Gästplatserna har 1999 givit ca 12.000kr mer än 1998, dock är ca 8.000kr härav ej inbetalt utan
är föremål för rättslig prövning.



g 22 H amnrap port
Kaj redogjorde för stormskadorna pa brygga 5 och piren. Tekniska nämnden har varit och
inspekterat skadorna. Hur och när reparation av piren sker niåstc beslutas i samråd med tekniska
nämnden. Reparationerna på brygga 5 inleds så fort vädret tillåter.
Angående ombyggnaden av brygga 4 påpekade Jan Hansson att det eventuellt kan finnas
begagnade Y-bommar att köpa.

tt 23 Arsmötet
Ordförande lade fram förslag till dagordning. verksamhctsberättclsc och verksamhctsplan.
Styrelsen godtog dessa förslag med nagon justering och ett par tillägg.

Stadgeändring
Styrelsens önskan om att ändra stadgarna så att beslut om avgifter kan tas på alla allntänna
medlemsmöten behandlades. Jan Bergqwst uppdrogs att formulera ett förslag till årsmötet.

$2S Inkomna motioner
De motioner som kommit styrelsen till handa gicks igenom. Ordförande formulerar stvrelsens
utlatande över motion från motorbåtsektionen Jan Bergqmst uppdrogs att formulera styrelsens
utlåtande över de övriga (3) motionerna/skrivelse från Noomi och Lennart Germundsson.

tj 26 Medlemsansökningar
De inkomna medlemsansökningarna avhandlades i en ovanstående motion () 25) varför $ 26
lämnas obehandlad.

tl 27 Övriga fragor
l. A r betsgruppen för förbättringar i hamnen och klubbstugan.

Peter Graf redogjorde för hur arbetet fortlöper. Styrelsen berömmer dct genomförda arbetet
och uppmuntrar till fortsatt arbete. Rapport fran arbetsgruppen skall tas upp som punkt på
kommande styrelsemöten.

2. Jan Hansson informerade om dcn nya avfallsskattcn.
GSS kommer att la betala 50kr/ton i skatt för det avfall som töms i containern. Om
renhallningsbolaget hittar icke brännbart material i containern debiteras GSS 790kr/ton. En
skylt om detta kommer att sättas upp vid containern för att undvika onödiga avgifter.

3. Ä rendet Gerinundsson.
Åke informerade att kravet på Germundsson är lämnat till kronofogden och en begäran om
avhysning har lämnats in.

4. Ordningsföreskrifterna
Ake redogjorde för de senaste förändringarna i ordningsföreskriAerna. Diskussion härom
uppstod och Åke fick i uppgift att formulera styrelsens förslag till ändring ang. båtplats
kösvstemet.

tj 28 Infästa möte
Nästa möte beslutades hållas i klubbstugan den 9 mars kl. 19.00

tt 29 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Jusler~

Jerker Stenberg Åke Persson
Ordf.



GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKÄP

Art Samm anträde
Tid Tors dagen 9 mars Z000
Plats Kl u bbstugan i Grötvik
Närvarande: Åke Persson, Jan Hansson, Mona Larsson, Jörgen Jensen

Maj-Louise Larsson. Kaj Johansson, Jan Bergkvist Jerker Stenberg,
adjungerad: Peter Graf

)30 Mötets öppnande
Sammanträdet öppnades av ordföranden, som hälsade välkommen.

$31 Justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Maj-Louise Larsson

) 32 Föregående protokoll
Upplästes och godkändes.

gs 33 lnkomna skrivelser
1,Klubbens medlemsavgift till Svenska Seglarförbundet. Betalas senast 31 mars.
2.Årsrapport till SSF för år 2000.
3.lnfo från SSF om Seglardagen i Lund 24-26 mars 2000. SSf:s styrelse har lagt

ett förslag om höjd medlemsavgift fr. o.m 2001
4.Verksamhets- och årsberättelse från SSF och SBU. Finns i klubbstugan.
5.Dagordning till VBF:s förbundsstämma samt verksamhetsberättelse för 1999.
6,Anmälan om önskemål att av kommunen hyra lokal för Gss gymnastik

säsongen 2000/OL Frågan tas upp på årsmötet.
7.Protokoll över beslut från Hovrätten för Västra Sverige ang. Germundssons

överklagan.
)34 Kassörens rapport

Rapporten inlämnad för revision.
(35 Hamn rapport

Kaj rapporterade att bommar är beställda. Bultar till brygga 5.
(36 Årsmötet

1.Förslag från styrelsen om bevakning i hamnen.
2.Uteslutning av medlem. En enhällig styrelse föreslår att Germundssons

medlemsskap med omedelbar verkan skall upphöra..
)37 Rapport från arbetsgruppen

Peter lämnade rapport från gruppens förslag till förbättringar i hamnen.
samt om den träff han haft med Tekniska nämndens ordförande Ulla Winblad
och Torsten Rosenqvist. Dom fick information om vad som skett i hamnen sedan
Gss övertog skötseln. Gss beslöt att göra en framställan till kommunen att få köpa
Klubbstugan, och att få framdragning av åretruntvatten till stugan.

j~ 38 Övriga frågor
Renovering av duschutrymme. Kommunen betalar 10.000 för material, Gss
för arbetskostnad. Styrelsen beslöt att påbörja arbetet.
Förslag från Jerker att skicka ett tack till de firmor som sponsrat våra tävlings
seglingar. Styrelsen godkände förslaget.

j~ 39 Nästa möte
Konstituerande efter årsmötet 25 mars

Vid protokollet
g~~ v rm~~

Mona Larsson ' Åke Persson, ordf. M aj-Lou ise Larsson
/



Grötviks Segelsällskap

Art: Konstituerande styrelsemöte

Tid: Lördag 25 mars 2000

Plats: Folkets hus, Stenhuggeriet

Närvarande: Åke Persson (ordf.), Kaj Johansson, Maj-Louise Larsson,
Jan Hansson, Jan Bergkvist, Jerker Stenberg, Christer Nilsson.
Roland Andersson, Tord Welin

$40 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

tl 4l Val av justeringsman och sekreterare
Att jämte ordSranden justera dagens protokoll valdes Kaj Johansson.
Till mötets sekreterare valdes Jerker Stenberg,

Konstituerande
Styrelsen konstitueradesig enligt:

OrdSrande: Åke Persson (vald på årsmötet)
Vice ordförande: Jan Hansson
Sekreterare: Jerker Stenberg
Kassör: Maj-Louise Larsson
Hamnansvarig: Kaj Johansson
Försäkringsans varig; Christer Nilsson
Intendent: Roland Andersson
Suppleant: Jan Bergkvist
Suppleant: Tord Welin

Firmateeknare
Till firmatecknare var Sr sig utsågs:

OrdSrande: Åke Pe rsson 340425-4512
Kassör: M aj -Loui se Larsson 460724-4326

tl 42-43 Dessa paragrafer Srklarads omedelbart justerade

ti 44 Nästa möte
Nästa möte beslutades hållas i klubbstugan den 6 april kl. I9.00

$45 Mötets avslutande
OrdSrande Srklarade mötet avslutat.

Vid protokolle Jus ras g ) ~~~

Jerker Stenberg Åke Persson
Ordf.



Grötviks Segelsällskap

Stvrelsemöte

Tid: Torsdag 6 april 2000 kl. 19.00

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga, Grötvik

Närvarande: Ake Persson (ordf.) Kaj Johansson, Maj-Louise Larsson,
Jan Hattsson Roland Andersson. Jerker Stenberg, Christer Nilsson.
adj. Peter Graf

Bilagor: 1. Genomgång av el-anläggningar 2. Skrivelse till kommunen

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Dagordnings fastställande
Dagordningen fastslogs och godkändes.

Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Christer Nilsson.

Föregaende protokoll
Protokoll från styrelsemöte 9/3 -00, Arsmötes protokoll och protokoll från konstituerande styrelsemöte från
25/3 -00 godkändes utan aiunärkuingar och lades till handlingarna.

$50 Inkomna skrivelser
Västkustens seglartbrbund påminner om båtlivets dag 27/5 — 00. GSS har redan aktiviteter under
seglardagen och tler aktiviteter kommer eventuellt att ordnas. Skrivelsen lämnas utan åtgärd.

tj 51 Kassörens rapport
Kassören rapporterar att klubbens ekonomi är god. Påminnelseaiier skall skickas ut.
Stellan Schager har tillfrågats om han kan vara behjälplig med vissa kassörsuppdrag såsom boktbring och
annan löpande verksamhet. Stellan har sagt sig ställa upp på detta.
Styrelsen beslutar att Stellan Schager skall få fullgöra arbetsuppgiAer på kassörens uppdrag.

ft 52 Hamnrapport
1. Kaj Johansson och Urban Larsson har sett över el-anläggttingarna i hamnen (bilaga 1).

De brister som upptäckts uppdras åt Kaj och Urban att åtgärda.
2. Kaj Johansson (GSS), Stig Helmersson (SSRS) och en representant från Tekniska nämnden har haA ett

möte angående belysning på brygga 9, 10 och SSRS:s brygga. GSS kan inte räkna med nåya bidrag
för belysning pa brygga 9 och 10. Elverket skall inkomma med prisforslag. Styrelsen beslutar att även
begära in otTert lrån Urban Larsson.

3. Brygga 4 är nu Airdig, endast Y-bommar skall sättas dit.
4. Kabeln, som lossnade i stormen, till fyren har satts fast igen.
5. Stolparna till räcket i innerhamnen har kommit på plats.
6. Jolleslipen vid sandstranden har skadats och kommer att ro~eras.
7. En spricka i betongen vid kranen har upptäckts. Detta konutter att åtgärdas snarast.
8. De stenar som fallit ut från piren kunde ses vid lågvatten, de kan ligga så långt ut som 20m från

piinockcm. En prick kommer att sättas ut. Dessutom skall undersökas ifall stenarna kan lyftas bort med
hjälp av mudderverket.

9. Bryggan på piren (brygga 5) lossnade under stormen och måste göras fast. Kaj undersöker hur detta
görs lämpligast.

10. "Långvården" har rensats upp, en del skräp finns dock ännu kvar.

tj 53 Tider for sjösättning med mobilkran, staddag (vaggor bort), städdag (vaggor fram),
upptagning med mobilkran samt isättnings- oeh upptagningsplan för bommarna.
Styrelsen beslutade enli<: Sjösättning med mobilkran, 29/4 och 13/5.
Städdag 18/5. Städdag 14/9. Upptagning med mobilkran, 23/9, 30/9, 14/10
Isättnings- och upptagningsplan för bommarna uppdras åt Peter och Ake att ta fram.



Uppdrag från årsmötet
1. Styrelsen uppdrar åt Ake att göra en förfrågan hos kommunen hur dc ställer sig till en kran över

kailaleil 111 1 mneihanulell.

2. När grävare bokas för städdagen 18/5 skall de ta med en skopa for att kunna forsla bort den sten som
hamnat på sandstranden undn stormen.

fl 55 Rapport frin arbetsgruppen för forbättringar i hamnen
En skrivelse (bilaga 2) har skickats till kommunen.

Vintergvmnastik i klubbens regi
Tekniska nämnden har gett ett halit löfte om att GSS kan fa träningstid kl. 18,00-19,00, Ake har kontaktat
en sjukgymnast som troligen kan ställa upp som tränare, om inte finns ytterligare en sjukgyttmast som kan
vara tänkbar. Styrelsen beslutar att ansöka om tid 18.00-19.00 och om GSS får dcn tiden fortsätter
gymnastiken även till hösten.

Handläggandet av ärendet Germundsson
Styrelsen beslutar att avvakta beslut från kronofogdemynd~~eten. Tills dess vilar ärendet.

g 58 Ovriga fragor
1. Storstädning av stugan.

Styrelsen uppdrar åt Peter att hyra in sMdfirma för att fa golven maskinskumde.
2. Plånbokskorten.

Förutom sedvanliga uppgifter skall korten i år kompletteras med e-post och wcbbadrcss.
3. Vårutskicket.

I vårutskicket skall finnas: medlemsinformation, ordningsföreskrifler, betalt
klistermärken, plånbokskort samt reklam från Halmstad båtbvggeri AB.

4. V a ttnet.
Styrelsen beslutade att vattnet skall sättas på den 7/4. De styrelsemedlemmar som bor i närheten hjälps
åt att bevaka frostrisken och om det s4dle bli frysgrader köra ner och sätta på kranarna för att undv~
frys skador.

5. Anslag om sjösättning och städdag
Peter uppdras att göra anslag ~~ende sjösättning och städdag.

6. Anslagstavla i innerhamnm.
Peter uppdras att ordna med en ny anslagstavla i innerhamnen.

7. Vårfest
Styrelsen beslutade att uppdra åt klubbmästaren att arrangera en vårfest den 27 maj i samband med
båtiivets dag.

8. Gästhamns guiden
De avgifter for gästande båtar i Grötviks hamn som rcdoitsas i Gästhamnsguiden är felaktiga.
Styrelsen har inte meddelat avgi1ter eller fått korrekturläsa något manus. Ärendet lämnas utan åtgärd.

9. Hygienhuset
Torsdagen den 13/4 har Ake, Peter, Stenne och Urban planeringsmöte ang. upprustningen av
hygieilhuset. Innan renoveringen börjar skall representant från kommunen inspektera huset.

10. Ny sekreterare.
Jerker Stenberg meddelar att han inom snar framtid kommer fl)tta ifrån Halmstad varfor han inte kan
delta i styrelsemöten så länge till. Ake uppdras att höra med '1'ord Welin huruvida han kan tänka sig bli
ny sekreterare.

Nästa möte
Nästa möte beslutades hållas i klubbstugan den 3 maj kl. 18.30

g 6Ü Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Just

Jerker Stenberg Ake Persson Cltrister Nilsson
Ordf.



Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Onsdag 3 maj 2000 kl. 18.30

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga, Grötvik

Närvarande: Ake Persson (ordf.) Kaj Johansson, Maj-Louise Larsson,
Jan Hansson, Roland Andersson, Jerker Stenberg, Christer Nilsson.
Jan 13ergkvist, Tord Welin, adj. Peter Graf

tj 61 Motets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

g62 Dagordnings fastställande
Dagordningen fastslogs och godkändes.

g 63 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Roland Andersson.

Foregaende protokoll
Protokoll från styrelsemöte 6/4 -00 godkändes utan anmärkningar och lades till handlingarna.

tj 65 Inkomna skrivelser
1. M i l jö- och hälsoskyddskontoret meddelar att GSS inte är tllståndspliktiga enligt miliöbalken och

därför inte behöver lämna årlig miljörapport. Förändringar i verksamheten skall anmälas till miljö
och hälsoskyddsnämnden i Halmstad. Eftersom GSS:s tillstånd för deponering av muddermassor går
ut under år 2000, skall anntälan till nuljö- och hälsoshgdåmämnden göras senast 31 december 2000.
Miljöansvarig (Jan Hansson) och ordförande uppdras ta fram ett förslag till sådan anmälan, att
redovisas på nästa styrelsemöte.

2,3 Göran N K Torin, Iotograf och journalist erbjuder GSS att köpa hans bok "Väs1kustsegling del I" för 33gkr vid
besMlning om minst 10st. klan föreslår att klubbens medlnnmar erbjuds köpa bokett lbr 400-450kr.
Svenska Stadskuponger erbjuder GSS att köpa Hahnstad Stadskuponger for 20kr per l~ som sedan skall
erbjudas klubbens medlemmar tor 50kr per bälte. I häAet tinns erbjudanden värda 1250kr.
GSS har ingen organisation för försäljning av ovan nämnda artiklar. Styrelsen beslutar av' från crbjudattdetra.

(j 66 Kassörens rapport
Kassören rapporterar att klubbens ekonomi är god. Konununen har betalat in sitt bidrag till klubbens
verksanthet (60.000kr). Det lmns ca. 30.000kr i kundfodringar (obetalda hamnplatser). Kundfodringarna
kommer att krävas in alt. sägs hanmplatsen upp och hyrs ut till annan båtägare. Planerad» större
investeringar är renoveringen av hygienhuset som beräknas kos.a ca. 20.000kr.

(j 67 Hamnrapport
I. Kaj Johansson och Urban Larsson har åtgärdat el-anläggningarna i hamnen.
2. 13adtrappor och räcket i innerhamnen har kommit på plats.
3. Reparation av jolleslip och hatnnplan (vid kranen) är klar.
4. Pr ickar i hamninloppet har lagts ut och anmälts till sjölarts verket i Göteborg.
5. Spelet på mastkranen är utsliten. Jörgen Jensen har erbjudit sig sätta dit ett n>tt spel klassat för 300kg

till en kostnad understigande 4000kr. Styrelsen beslutar att Jörgen uppdras bvta spelet på mastkranen.
6. V id sjösättandet av GSS styrpulpetbåt upptäcktes att dess batteri inte går att ladda upp längre.

Styrelsen beslutar att inköpa ett begagnat batteri av Jan IJazsson och en batteriladdare hos Preem.
7. Reservdelar till bommarna har beställts för ca. 7000kr.

$68 Rapport från arbetsgruppen för förbättringar i hamnen
Arbetsgruppen avvaktar svar på den skrivelse som sänts till kommunen innan man går vidare med sitt arbete.

Handläggandet av arendet Germundsson
Styrelsen avvaktar fortfarande beslut trån kronofogdemyndigheten. 13eslut väntas vecka 19.
Styrelsen beslutar skicka tillbaka dc medlemsavgiAer familjerna Germundsson och tamiljen Ekehed betalat
in då de inte beviljats medlemskap i Grötviks SS.



Ovnga frågor
1. Ny sekreterare

Tord%elin som tidigare omirågats ersätta Jerker Stenberg som sekreterare accepterar uppdraget.
Hela styrelsen tackar Tord for detta.

2. Inköp av verktyg.
Peter anhåller om att få komplettera upp klubbens verktyg i källaren till en kostnad om ca, 1000kr.
Styrelsen bifaller denna önskan,

3. Inköp av ny skrivare.
Peter anhåller om att få inköpt en ny skrivare till kontoret Styrelsen uppdrar åt Christer att se ifall han
hm hitta en bra skrivare till rimligt pris, beaktande både inköp och drift.

4. Hamnkaptens seutester.
Peter anhåller om att få semester 10/74/S. S~ bifa l l er.

5. Sommarvikarier.
Kommunen konuner inte att erbjuda några sotnmarjobbare i år. Styrelsen beslutar att likt tidigare år
erbjuda någon ungdom sommarjobb. De tider som Peter Gnns i hamnen erbjuds jobb 3 timmar alla
kvällar i veckan och under helgerna dessutom 2 timmar på morgonen. Under Peters semester utökas
arbetstiden med ytterligare 2 tiuunar varje vardagsmorgon.

6. Internationella regler.
Jan Hansson informerade att internationella vajningsregler vid in- och utsegling ur hmnn kommer att
börja gälla i de nordislm länderna. Detta innebär att det inte alltid är givet att en segelbåt har företrttde
gentemot en motorbåt. Vissa hamnar ksn dessutom ha egna regler (stadgar) för hur in- och utsegling
skall gå till. Låter som en tilikrånglmg av reglerna, hm vara värt att studem närmare för den båtburne.

Msta möte
Nästa möte beslutades hållas i klubbstugan den 30 maj kL 1S.30

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Josgras

Jerker Stenberg Ake Persson Roland Andersson
Ordf.



Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Måndag 22 maj 2000 lkl. 19.00

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga,, Grötvik

Närvarande: Åke Persson (ordf) Roland Andersson, Jan Bergkvist, Jan Hansson, Christer Nilsson,,
Tord Welin adj Peter Graf

g 73 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

g 74 Val av sekreterare for mötet
Till sekreterare valdes Tord Welin

g 75 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jan Hansson

g 76 Handläggning av ärendet Germundsson
Styrelsen beslutade att:

överklaga Kronofogdens i Kalmar beslut med målnummer 08 - 7364 - 00
av den 2000-05-09

att ordföranden tillsammans med Jan Bergkvist utformar överklagandet

att ordföranden Åke Persson är Grötvik Segelsällskaps ombud i &ågan

att i brev till Germundsson framföra att båtvaggan skall vara bortförd senast
2000-05-31 och att en avgift a 120:- (Etthundratjugukronor) /dygn kommer
att uttas fortlöpande från och med den 2000-05-01

g 77 Rapport från seglingskommittén
Rapporterades att H-båtstävlingen 2000-05-27/28 är inställd på grund av för få anmälda seglare i
stället anordnar kommittén en tävling med omvänt LYS

tj 78 Övriga frågor
Styrelsen beslutade att till Båtens Dag 2000-05-27 sätta upp anslag på klubbens tavlor med
påminnelse om Båtens Dag och med uppmaning om att deltaga dels i denna och dels i

efterföljande knytkalas.
Jan Hansson föreslår att en prislista över gästpiatsavgifier sätts upp på anslagstavlan vid
klubbhuset. Styrelsen bifaller,
Ordföranden framförde Bo Johanssons, sekreterare i Sportfiskarnas Hallandsdistrikt, tack för det
positiva mottagande och bemötande sportfiskarna fått under deras SM i kustfiske 2000-05-21.
GSS fick som tack en Hallandslax som styrelsen beslutade skall bli ett vandringspris.
Styrelsen beslutade att sätta upp skyltar med cykling förbjuden utefter bryggan mot vågbrytaren
dock med det tillägget att tjänstgörande hamnkapten/uppbördsman skall ha rätt att cykla under
tjänsteförrättning,

g79 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid pr)tokollet Justeras /

Tord Welin Åke Persson Jan Hansson
Ordf



Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Tisdag 30 maj 2000 kl. 18.30

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Åke Persson (ordf.) Jan Bergkvist, Jan Hansson, Kaj Johansson, Maj-Louise Larsson,
Jerker Stenberg, Tord Welin adj Peter Graf

f 80 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

$81 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Maj-Louise Larsson

g 82 Föregående protokoll
Protokoll från ordinarie styrelsemöte 3/5-00 och extra styrelsemöte 22/5-00
godkändes utan anmärkningar och lades till handlingarna

g 83 Inkomna skrivelser
Söndrums Golv AB har inkommit med en faktura på utförda arbeten i toalettbyggnaden.
Då servicekontoret sQr för materialkostnaden upp till 10000:- tar ordföranden kontakt med
Pål Albing om hur de vill ha det fakturan utformad.

g 84 Kassörens rapport
Kassören rapporterar att klubbens ekonomi är god.
Ej betalda båtplatser (2-3st) är uppsagda.
En hörnsoffa har skänkts av Föreningssparbanken. Ordföranden skickar skriftligt tack.

g 85 Hamnrapport
Kaj Johansson meddelar att :

en lotsbåt seglat på ett elskåp,lotsen meddelad.
vågbrytarplanket rör sig kraftigt vid ostlig vind. Kaj funderar över
sommaren på förstärkningsåtgärder återkommer till hösten med förslag.
brygga 5 skall säkras
duschen är färdig, förutom VS-rördragning, mycket prydlig

Peter Graf avvaktar med förbudsskyltar om cykling tills berörda är vidtalade

g 86 Förslag till anmälan om muddring
Jan Hansson (miljöansvarig) och Åke Persson har sammanställt en skrivelse (bilaga 1) till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstads Kommun vilken styrelsen bifaller.

$87 Begäran från L Eriksson att få forstärka förtöjningen med P-ring oeh kätting.
L Eriksson, båtplats 607, har i brev med bifogad skiss (bilaga 2) föreslagit förstärkning av
förtöjningen till hans (5,5 ton tunga) båt,styrelsen bifaller.

g 88 Redovisning av ärendet Germundsson
Överklagandet till Kronofogdemyndigheten enligt beslut 22/5-00 är insänt och detta är meddelat
Germundsson
Ordföranden redogör för överlämnandet av brev med begäran om bortforsling av båtvagga och
erläggande av avgiA (bilaga 3).
Krav på att ej betalda avgiAer skall erläggas skall översändas.



Grötviks Segelsällskap

Sommarvikarie
Till arbetet som sommarvikarie har klubben fått 2 ansökningar &ån Ola Johansson
och Odd Larsson.
Styrelsen beslutade att anställa Odd Larsson 7 dagar/vecka under tiden &ån och med
Midsommarafton 24/640 till och med den 13/8~ fördelat på 2 timmar per kväll de dagar
hunnkapten tjänstgör och 4 timmar per dag fbrdelat på morgon och kväll övriga dagar.
I beslutet deltog inte M-L Larsson och K Johansson.

Rapport från seglingslmmmittén
Båtens Dag och e&erSljande knytkalas blev inställt pga otjänligt väder
Svrania Cup seglas 17-18/640 ordf ber klubbens seglare deltaga
Laser-Srbundet har e&erhört intresset att arrangera en kvalsegling i
juni 2001 med ca 80 deltagande båtar. Förbundet ställer upp med ett fåtal
funktionärer. Styrelsen är ej emot Srslaget om seglingskommittén klarar av
arrangemanget själva,
Spangenberg seglas 12/8-00

$91 Ovriga frågor
Ake kontakt jurister Sr att förbereda vidare åtgärder i ärendet Germundsson.
Ake meddelar att gnnnastiken fortsätter till hösten, tisdagar 18-19, under ledning av en
sjukgymnast.
Beslutades att till hösten ta upp &ågan om avgi&ena på prislistan.

Näpsta möte
Nästa möte beslutades hållas i klubbstugan den 4 september kl 18.30

avslutande
Or a nde tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Tord Welin e Persson Maj-Louise Larsson
Ordf
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Odd Larsson
Plurvägen 7
30240 HN MSTAD
035-349 22
odd. I arsson@tel i a .com

GroÃiks Wegeha1Iski j==-====- — :-:-========:-"-:~~-~~=-==

29 maj 2000

Hej!

Mitt namn är Odd Larsson och jag vill gärna jobba i Grötvik i sommar.

Jag tog studenten våren 99 och avslutade då en 3 årig Samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning på
ekonomisk linje. Sedan dess har jag varit på cirkusturné i Nya Zeeland.

Tyski.och Engelska pratar jag flytande. Jag är också bra på att städa, klippa gräs, måla, använda data och
är v@jatt tas med,folk.

Cc c ~ < ~ s.— g ~ 
.A C > ~

Hgsgjngar ODD

• • • •
• • •



Hotmail Inbox Sida 1 av2

MSN Home Web SearchShopping~Mone P~eo ie h Chat

I

Hotmail ' ojloha@hotmail c.om

Inbox

From: I NAILER-DAElNON@hotmail.com
To: oljoh a@hotmail.com
Subject: failure notice
Date: 24 May 2000 20:06:00 -0000

H i . Th i s i s t h e qmai l - s end p r o gr am at ho t mai l . c om .
I ' m a f r a i d I wa s n ' t ab l e t o de l i v e r y o u r mes s a g e t o t h e f c
Thi s i s a p er man e n t e r r o r ; I ' v e g i v en up . So r r y i t d i dn ' t

) e

Sorry , I c ou l dn ' t f i n d an y h o s t nam e d . t e l i a . c om . ( 85 . 1 . 2 )

Below t h i s l i ne i s a c op y o f t h e me s s age .

From: "Ola Johansson" <oljoha@hotmail.com>
To: ko. j ohansson@.telia.com
Subject: Ansökan Porridge Bay
Date: Wed , 24 May 2000 13:06:00 PDT
Hej !

Mit t na m n ä r Ol a J oh an s s o n o c h h ä r m e d an s ö k e r j a g om
t j ä n s t e n s om v i k ar i e å t
h amnkapt e n e n u nd e r s om mare n 2 00 0 .
J ag ha r i n n eha f t be f a t t n i n ge n d e s en as t e t v å år e n oc h
t ro r o c h h opp a s at t
jag h a r s k ö t t mi g t i l l s t y r e l s e ns b e l å t en h e t • J u s t nu
s tud e r a r j a g t i l l
c i v i l i n ge nj ör i L u l eå . I nn an de s s g j o r de j ag l ump e n i e t t
å r s o m p l u t onb e f ä l
p å Lv 7 o c h t o g s t u de nt en p å de t E k ono m i s k a p r o gr a m met .

Mvh

O la J o h a n s s o n

t e l : 070 9- 2 64 0 3 8

.../getmsg?disk=209.18S;240.72 d168k.login=oljohak f=33792E2000-05-28
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FöreningsSparbanken

HALMSTAD

Vi i Grötviks Segelsäliskap vill härmedpanijSra vårt varma och hjärtliga tack för den fina
hörnsojfa som vi erhållit som gåva av banken. Sopan bildar nu stommen-till en mycket
trivsam TV-hörna i vår klubbstuga och är tiN glädje för såväl våra medlemmar som
gästande båtfamij ler.

Halmstad 2000-06-19

GRÖ TVÅS'SEGELSiALLSEAP

Åke Persson
ordf orande



Grötviks Segelsällskap

Telefonsammanträde med styrelsens arbetsutskott (AU)

Tisdag 27 juni 2000 kl 21.15

Närvarande: Åke Persson (ordf,) Maj-Louise Larsson (kassör) och Tord Welin (sekr.)

$94 Förbättrad arbetsmiljö på hamnlmntoret

Efter att studerat Kinnarps i Halmstad AB olika förslag och offerter på av
hamnkontoret bestämde sig AU för alternativ 1 (bilaga 1) till en ko av 7 32 - + moms.
AU beslutade att Peter Graf åtgärdar beställningen.

V i okol l Ju

e Pers n Maj-Louise Larsson Tord Welin



Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Måndagen 4-9 2000 kl. 18.30

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Åke Persson (ordf.) Roland Andersson, Jan Bergkvist, Kaj Johansson, Maj-Louise Larsson,
Jerker Stenberg, Tord Welin adj Peter Graf

g 89 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

g 90 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Maj-Louise Larsson

g 91 Information om planerad caféverksamhet
Anna strand och Ralf Andersson informerade om sina planer på att starta en "Kaffestuga" i
anslutning till Grötviks hamn, på höger sida av Grötviksvägen mitt emot toalettbyggnaden.
Byggnaden är tänkt att uppföras i en för området passande stil med grålaserad stående läktpanel
och med en storlek av totalt ca 80-85 m2.Vatten och avlopp är liksom till toalettbyggnaden ett
problem. Planerad start är sommaren 2001 med ett öppethållande dagligen under
sommarhalvåret och helger/lördagar-söndagar resten av året.
Ärendets behandling bordlades till nästa möte.

g 92 Föregående protokoll
Faktura från Söndrums Golv AB är reglerad med Kommunen.
Tackbrev avsänt till Föreningssparbanken.Bifogas.
Protokoll från styrelsemöte 30/5-00 godkändes utan anmärkningar och lades till handlingarna.

g93 Inkomna skrivelser
HSS har i skrivelse påmint om sin 90-års dag den 9/9-00,
GSS uppvaktar genom Åke Persson.

Kassörens rapport
Kassören rapporterar att klubbens ekonomi är god och att budgeten hålles.
Färre gästande båtar har medfört att gästhamnsavgifterna har reducerats från förra sommarens
Ca 26000:- till ca 17000:- i år.
Inkomna båtplatsavgifter har ökat med ca 20000:- i förhållande till 1999.
Nytt avtal tecknas med innehavare av plats 431.
Förslag till prislista gällande båtplatser,bommar och gästplatser skall presenteras vid 'I~-årsmötet
Maj-Louise, Tord och Åke går igenom nuvarande lista för eventuell justering Åke sammankallar,

g 95 Hamn rapport
Kaj Johansson meddelar att :

inbrott förekommit i tvättstugan polisrapport bifogas protokollet
bom sätts över dörr till tvättstuga för att förhindra vidare skadegörelse
ny vinsch till mastkran är installerad
för att säkra brygga 5 från att förstöras vid högvatten i kombination med
ostlig vind föreslås att ca 20 meter av bryggans plank ersätts med
gallerdurk. Styrelsen beslutar att föreslagna åtgärd vidtas.

Peter Graf - h a r kontrollerat att GSS har tillstånd att tillåta "camping" på
parkeringsplatsen till vänster eAer bron trots förbudsskylt vid
Grötviksvägen.
Föreslår att ytterliggare en plats ordnas längs brygga 3 mot berget.Kaj
kontrollerar möjligheten.

Maj-Louise V il l ha in idéer på förbättringar i hamnen



Grötviks Segelsällskap

g96 Muddring
GSS skickat begäran om dispens för revisionsmuddring till naturvårdsverket den 3/9-2000 se
bifogat brev.
Muddring måste ske denna vinter.

g 97 Redovisning av ärendet Germundsson
Överklagandet till Kronofogdemyndigheten återkallat då Germundsson tlyttat sin båt från
hamnen och erhållit plats hos båtklubben Najaden se bilaga.

g 98 Fria gästhamnsavgifter
På förekommen anledning har GSS till HSS skickat bilagt brev .
Ordföranden gavs i uppdrag att kontakta övriga båtklubbar inom kommunen för att lösa detta.

g 99 Rapport från seglingskommittén
Spangenbergs Race genomfördes 19/8-00 trots i det närmaste bleke.

$ 100 Bevakning i hamnen
Efter september månads utgång gör bevakningsgruppen, Tommy Lindgren, Göran Westergren,
Dan Johansson en utvärdering av sommarens bevakning och presenterar denna på '/~-års mötet
Ordf kontaktar gruppen.

g 101 GSS gymnastik
Gymnastiken startar den 26/9 kl 18.00- 19.00 i Bäckagårdsskolans gymnastiksal. Meddelande
om detta sätts upp på anslagstavlan och skall med i kallelsen till '/i-års mötet.

g 102 Hygienhuset
Prisuppgift på klinker, läggning av golv och sättning av 2 skift sockel, i 3 st toalettrum inkl div
rördragning ligger på ca 15000:- . Under förutsättning att kostnaden håller sig inom denna ram
godkänner styrelsen åtgärden för att på detta sätt få snyggare och mer lättskötta utrymmen.
Åke kontaktar Ragnar Johansson ang torrdass inför vintern.

g 103 Löneförhandling med hamnkapten inför år 2001
Förhandlingsgrupp tillsattes bestående av Maj-Louise Larsson, Tord Welin och Åke Persson
Åke sammankallande
Synpunkter på semesteruttag i tjänsten som hamnkapten &amfördes att 4 veckor skall få tas ut
under sommaren och resten+ eventuell kompensationstid under annan årstid.

g 104 Ovriga frågor
GSS hemsida diskuterades och beslöts att tillsvidare behålla den i befintligt skick och att
Jerker Stenberg far aktuella uppgiAer och protokoll sig tillskickat via hamnkapten.
Grötsegling anordnas 16/9 2000 med omvänt LYS.
Diskuterades frågan om att införskaffa ett antal standarder eller vimplar med klubbens märke att
ges som gåva vid högtidliga tillfällen ordföranden undersöker kostnad.

g 105 Nästa möte
Nästa möte beslutades hållas i klubbstugan den 5 oktober kl 18.30

g 106 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

( V i d protokollet Justas //
di'(/( c

Tord Welin Maj-Louise Larsson
Ordf
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Halmstads Segelsällskap
Fiskaregatan
302 3S HALMSTAD

På forekommen anledning informeras härmed om att vid GSS styrelsemöte 99-09-09
konstaterade styrelsen att något avtal/överenskommelse omPia gästpiatser for HSS
medlemmar ej finnes.

Med vänliga seglarhaisningar
fr~ G - Q Se gelsällskap

t

g' Åke Persson
Ordf
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Styrelsemöte

Måndagen 5 - 10 2000 kl. 18.30

Plats: Grötviks Segel sällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Åke Persson (ordf.) Roland Andersson, Jan Bergkvist, Jan Hansson, Kaj Johansson,
Maj-Louise Larsson, Christer Nilsson, Tord Welin

g 107 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

g 108 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kaj Johansson

g 109 Föregående protokoll
Redogjordes för telefonsammanträde mellan Åke Persson, Maj-Louise Larsson och Tord Welin
angående förbättrad arbetsmiljö på hamnkontoret. Godkändes med anmärkning om
beslutsordningen.
Bordlagd &åga ) 95, angående eventuell kaféverksamhet i hamnens närhet lades till
handlingarna när inget nytt tillkommit.
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

g 110 Inkomna skrivelser
Brev från GSS juridiska ombud till Germundssons ombud.
Kallelse till årsmöte i Västkustens Seglarförbund
Kallelse till ordförandekonferens
Faktura från Söndrums Golv AB på utfört arbete i toalettbyggnaden
överlämnad till kommunen.
Anbud på resterande plattsättningsarbeten i toalettbyggnaden från
Söndrums Golv AB. Översändes till kommunen för utlåtande.
Nödvändigheten och eventuell utförandetid av offererat arbete diskuterades.
Frågan bordlades.
Korrektur över gästhamnsavgiAer från SBU. Svar kommer att skickas i
månadsskiftet november/december.

Kassörens rapport
Ingen förändring sedan föregående styrelsemöte.

Hamnrapport
1. I l yktstolpe har gjutits fast.
2. Vatten, avlopp, och väg:
Åke Persson redogjorde för sammanträffande med representanter för kommunen angående

förläggning av eventuellt kommande vatten och avlopp. Anslutningspunkten för vatten ligger
vid fastigheten" Jan Nilsson" och för avlopp ligger vid korsningen Börgasgårdsvägen och
Grötviksvägen. GSS föreslår att ledningarna förläggs på Grötviksvägens östra sida där
nivåskillnaden gör att förläggningen blir enklare och då kommunen planerar för en cykelbana
uteAer vägen fås "fyllet" på köpet. Frågan väcktes huruvida GSS som arrendetagare behöver
bekosta denna investering? Vilket höjdläge har nuvarande septiktankar och vilken inverkan har
detta?
3. F ö reslogs att lyktstolpar från Söndrumsgården fär övertas, ordförande tar kontakt med
kommunen.
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g 113 Muddring
Kaj Johansson, Peter Graf och Åke Persson har tillsammans med representanter för
båtklubbarna i Domsten, Torekov, Båstad och Skallkroken för gemensam upphandling av
muddring alternativt sandsugning träffat Nils Odenberg från PNB .
Sandsugning är inte aktuellt på grund av avståndet till Malmö.
GSS har begärt in offert på muddring av ca 5000 — 6000 m3 och ett eventuellt serviceavtal
innebärande att företaget håller inloppet fritt.
Offert är också infodrad på en kulvet från inre hamnen till havet för att åstadkomma
vattengenomströmning vilket kanske kan förhindra sanden att blockera inloppet.
Odenberg föreslår att halmrullar läggs ut i havet som rev för att samla sanden och därigenom
hindra den att nå inloppet.
Tippningstillstånd för muddringsmassor saknas.
Åke Persson kontaktar K-M Miljöteknik för provtagning.

f 114 Redovisning av ärendet Germundsson
Se $ 110

tJ 115 Hamnkaptenssysslan i Grötvik
Hamnkaptenens arbetsuppgifter diskuterades utifrån den av Åke Persson gjorda
sammanställningen, se bilaga, samt det anställningsavtal och den arbetsbeskrivning som skrevs
den 17 08 1998 och den arbetsbeskrivning över arbetsuppgifter som Peter Graf skrivit
den 20 09 2000.
Beslutades att en grupp bestående av Ake Persson, Kaj Johansson, Jan Hansson och
Roland Andersson upprättar ett förslag till hur arbetstiden skall förläggas över året samt
eventuell revidering av arbetsbeskrivningen för hamnkaptenssysslan.

g 116 Löneförhandling med hamnkapten
Förhandlingsgruppen som tillsattes vid förra styrelsemötet redogjorde för sin ståndpunkt och
tillstyrker den av Peter Graf önskade justeringen av sin lön.
Synpunkter framfördes på lönenivån i förhållande till arbetsuppgifterna.
Mötet godkände gruppens förslag.
Kaj Johansson reserverade sig mot beslutet med motivering att arbetsinnehållet enligt
kommande arbetsbeskrivning och lönesättningen skall presenteras samtidigt.

$ 117 Övriga frågor
Christer Nilsson rapporterade om en skada på en båtvagga som enligt ägaren uppkommit vid
transport från sommarupplaget till vinteruppställningsplatsen. Christer undersöker sk~ld&ågan.

Jan Hansson rapporterar från ett möte med Swania-Cup

'/~-årsmötet bestäms till lördagen den 25 11 2000

tJ 118 IVästa möte
Nästa möte beslutades hållas i klubbstugan den 2 november kl 18.30 och årets sista styrelsemöte
beslutades till den 14 12 2000,

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

w ~ ~ ~é ~
Tord Welin Ake Persson

Ordf Kaj Johansson
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Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 2 11 2000 kl. 18.30

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Ake Persson (ordf.) Roland Andersson, Jan Hansson, Maj-Louise Larsson, Christer Nilsson,
Tord Welin, Petr Graf (adj)

g 120 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

g 121 Val av jnsteringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jan Hansson

g 122 Föregående protokoll
EAer förtydligande av att den i tj 116 godkända lönen till hamnkaptenen gällande &ån den
1/1-2001 är 8500:-/mån (åttatusenfemhundra kronor/månad), som framgår av protokoll fört av
förhandlingskommittén, godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.

g 123 Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.

fj 124 Kassörens rapport
Inkomster och utgifter följer budget.
Extra amortering, på lån till "bommar", ej gjord i avvaktan på hur stor vinterns
muddringskostnad blir.
Redovisning av utgiAer och inkomster, under en flerårsperiod, tas fram till halvårsmötet.
Jan Hansson undersöker med SBU om det finns något "registerprogram" som kan underlätta
medlemsregister och avgiftshantering.

g 125 Hamnrapport
Peter meddelar att:

bommar är säkrade på brygga 5
båt ca 4,0 m stulen från upplagsplats på land
utombordsmotor stulen från upplagd båt

Ake meddelar att:
resterande plattsättning i toalettbyggnaden kostnadsmässigt kan lösas på
samma sätt med kommunen som tidigare etapper men först till nästa år då
kostnaden skall in i kommande budget
ang lyktstolpar &ån Söndrumsgården är kommunen genom Pål Albing även
positiv till detta men att gården är under försäljning. Besked kommer.

Till '/i-årsmötet skall bevakningskommittén, Tommy Lindgren Göran Westergren och
Dan Johansson presentera en sammanfattning av sommarens vaktlista. Kommittén bör också
komma med förslag på förbättring av vaktsystemet.
Regler och ordningsföreskrifter för vaktlistan skall skrivas in i båtplatsavtalet.
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$ 126 Mudd ring
Åke Persson har varit i kontakt med K-M Miljöteknik angående provtagning och analys av
eventuell förekomst av tungmetaller i muddermassor.Kostnad för detta är uppskattat till ca
10000:- (tiotusen kronor). Arbetet är beställt av Åke och att K-M Miljöteknik tar kontakt med
Peter för att bestämma provtagningsdag under November månad.
Vid kontakt med Naturvårdverkets handläggare överenskoms att man först skall studera
utlåtandet från laboratorierapporten 93-02-16 utförd av K-M Laboratoriet innan nya prover tas.
Utlåtandet är avsänt till Naturvårdverket 00-10-25.Åke har för handläggaren på naturvårdverket
påtalat vikten av ett snabbt positivt svar då muddringen annars försenas. Svar ej erhållet vid
tiden för detta möte.
Styrelsemötet beslöt att Åke Persson skall avbeställa alternativt flytta fram K-M:s provtagning.

Offert på muddring från PNB — Nils Odenberg har inte inkommit trots löfte om svar inom 2-3
veckor.
Styrelsemötet ger Peter i uppgifl att ta kontakt med Odenberg för att kunna lämna besked till
'/~-årsmötet.

g 127 Redovisning av arbetsgruppens förslag till arbetstidsförläggning för hamnkaptenssysslan i
Grötvik
Arbetsgruppens förslag lades fram se bifogat förslag.
Frågan bordlades för överläggning mellan Peter och arbetsgruppen.

g 12$ Säkerhetsinspektion i hamnen
Peter Graf har tillsammans med Leif Karlborg, Livräddarna, utfört en säkerhetsbesiktning av
hamnområdet varvid det &amkommit att det för vinterhalvåret fattas totalt 7 st stegar med
utrustning fördelat på 3 st brygga 5, 2 st brygga 2, I st brygga 3, och 1 st brygga 6 utöver detta
tillkommer under sommarhalvåret 2 st.
Priset för 7 st stegar i galvaniserat utförande är 21 000:- och i rostfritt utförande 29 000:- enligt
offert från Bernt Edlund. Offerten avböjes.
Styrelsemötet beslutar att 10 st aluminiumstegar inhandlas av Roland Andersson för ca 200:-/st
tillkommer infästningsmateriel.
"Frälsarkransar" med livlina och räddningshake tillhandahålles fritt av försäkringsbolag.

g 129 Halvårsmötet
Förslag till kallelse och dagordning enligt bilagor
Dagordningen kompletteras med:

pkt 9. Ärtsoppa med föredrag i januari 2001 Jan Hansson kontaktar Sten
Ekholm.
att Christer Nilsson skall tala om försäkringsfrågor
att Brynolf Wendt skall tala om "Brott i Båtvärlden" mellan punkterna
"mötet avslutas" och "kaffe"

I övrigt godkändes kallelse och dagordning

2(3)
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kriga frågor
Enligt protokoll från 4/9-00 har Prislista Grötviks Hamn 1999",se bilaga, studerats
Styrelsen Sreslår följande ändringar:

-hyra styrks från Bhtbomshyra
Lyft med kran medlemmar kompletteras med artöver 2Pia Ipft per säsortg
Gästplatsavgift får båtar med löa under 12 m 100:
Gästplatsavgift for båtar med löa över 12 m 150:
Tillfällig plats tas bort
Rampavgifter bort avgift per gång skall fmnas angiven på rampen
Medlemsavgift enskild hOjs till ev 150.-/år M-L Larsson utreder
Medlemsavgift familj hOjs till ev 200:-/år M-L Larsson utreder

Nyckel EL- eller stuga hOjs till 100:

Jan Hanen Sreslår att namn på familjemedlemmar anges på inbetalningskortet
vid familjemedlemsavgift. Mötet tillstyrker detta,
Vissa redaktionella ändringar av prislistan görs.

Aktiva kappseglare med båtar på land och "sponsoravtal" på eä år i taget tillskrivs om
kommande säsongs aktivitet.
Peter Graf påminner om att eventuella uppsägningar av båtplatser måste ske fore 3 1/12-00
och att anslagstavla till innerhamnen enl styrelsemötet 0/4-00 är beställd.
Jan Hansson fbreslår att styrelsen fbrutsättningslöst studerar möjligheten till att förbinda
brygga 3 med land nära brons norra del.

$ 131 Mötets avslutande
OrdSrande tackade för visat intresse och Srklarade mötet avslutat

V~p t o kollet

„'~~ ) .'"~~'
Tord Welin ' Ake Persson Jan Hansson

Ordf
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G rötviks Segelsällskap

Styrelsemöte
Tid: Torsdagen den 2 11 2000 kl. 18.30

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Ake Persson (ordf.) Roland Andersson, Jan Hansson, Kaj Johansson, Christer Nilsson, Tord
Welin, Petr Graf (adj)

g 132 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

g 133 Val av jnsteringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Christer Nilsson

$ 134 Föregående protokoll
) 124 Jan Hansson har beställt ett registerprogram för hantering av
medlemsregister och avgiftshantering genom SBU. Programmet skall
komma ut i provutgåva före jul och skall testas kring nyår.
) 127 bordlägges
tj 128 Förtydligande att räddningshakar ej är gratis utan kostar ca 350
kronor/st . Styrelsen beslutar att komplettera med 12 st.

g 135 Inkomna skrivelser
Tackkort från HSS för den fina skeppsklockan som GSS uppvaktade med
på 90-årsjubileet
Magnus Nilsson,som tidigare seglade H-båt har bytt till 606, har i
skrivelse till klubben att han önskar kappsegla för GSS och att han och hans
besättning får utnyttja Grötviks hamns anläggning för sin nya satsning.
Styrelsen beslutar att Ake Persson skriver ett sponsoravtal för år 2001 där
de får ha båten på land mot sedvanlig landavgift och att de &itt får
disponera kranen på samma sätt som tidigare. Styrelsen beslutar också att
eventuellt andra liknande för&ågningar skall behandlas &ån fall till fall.
GSS har fått ett erbjudande från Båtbörsen att, utan avgift, på deras
hemsida kunna presentera vår klubb och där också få en länk till vår
hemsida. Styrelsen ger Jerker Stenberg i uppdrag att utvärdera detta och
om han anser det gynna GSS anta erbjudandet.

g 136 Kassörens rapport
1 kassörens frånvaro redogjorde ordföranden för att klubbens ekonomi är god.

g 137 Hamnrapport
Kaj Johansson meddelar att stölden av ett av klubbstugans aluminiumglaspartier år polisanmäld
men att försäkringen ej är kontrollerad vad gäller självrisker mm. Christer Nilsson får hand om
polisanmälan och fortsatt bevakning av ärendet gentemot försäkringsbolaget.

Kaj meddelar också att ett fundament till en elcentral gjutits.
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Mudd ring
GSS har &ån Naturvårdsverket via fax Stt dispens vad gäller muddring omfattande 2500-4000
m3 per år Sån Grötviks hamn och att dispensen gäller t.o.m 31 december 2005.
Offert &ån PNB — Nils Odenberger accepteras av styrelsen.

$ 139 Redovisning från halvårsmötet
Frågan bordlades till nästa möte.

g 140 kriga frågor
Jan Hansson ber styrelsen att till nästa möte studera g9 i GSS stadgar.

$ 141 Nästa möte
Nästa möte bestämdes till 1lll 2001 kl 18.30 i klubbstugan.

$ 142 Mötets avslutande
OrdSrande tackade Sr visat intresse och förklarade mötet avslutat.

rotokollet Justeras

4M
Tord Welin < Ake Persson Christer Nilsson

2(2)



SPONSORAVTAL
c y Q p + M c /

Grötviks Segelsällskap förbinder sig att sponsra rorsman Magnus Nilsson med
besättning som seglar 606 SWK 550 med fria lyft med hamnens kran under
förutsättning att följande villkor uppfylls:

1. Besättningen skall vara medlemmar i GSS.
2. Besättningen skall representera GSS vid kappsegling.
3. Besättningen skall genomgå utbildning att köra kranen och därefter

själva svara för egna lyft och eventuella skador i samband med lyft.
4. För uppställning av båten på land betalas ordinarie landplatsavgift.

Halmst~ 00 - 12-14

: Ake rsson agnus Nilsson
ordf GSS rorsman SWE 550



Vi som seglar 606 SWE550 önskar att S segla Sr grötviks segeisällskap,
Och som bas for vår 606 satsning utnyttja grötviks hamn anläggning (kran, uppställningsplats)
För att lätt kunna träna och transportera båten till tävlingar.

Rikscupen
Svenska mästerskapen
Danska mästerskapen
Nordiska mästerslaqen
Div, lys seghngar

Haverdal 001105 TEL 035/53974


