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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2019-09-04 7

Styrelsemöte

Tid 2019-09-04

Plats Hamnkontoret

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)
Björn Barsby
Urban Larsson 
Johanna Räisänen 
Carl-Erik Svensson
Joakim Stare 
Johan Sölve (sekr)
Dan Carlsson (adjungerad)

Frånvarande Anders Schager
Bo Bergkvist

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

Före mötet informerade Ken Karlsson om planerna för Hamnkrogens verksamhet 
kommande säsong. 

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände 
föreslagen dagordning. 

§2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2019-06-05 och protokoll från extra styrelsemöte 2019-06-30 
godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 1 173 tkr. 

§4 Studiebesöket i Vejbystrand
Studiebesöket var mycket uppskattat och givande. Styrelsen tackar för Vejbystrands 
Hamnförening för varmt mottagande. 
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§5 VA anslutningen, belysning, servicehuset, GC väg, lägesrapport
VA färdigt, servicebyggnad färdig. 
Belysningen i hamnen är åtgärdad. Kommunen anser att elanläggningen tidigare har 
överlämnats till GSS, men inget godkännande har gjorts och anläggningen visade sig 
dessutom vara defekt. 
GC-vägen har försetts med tydliga linjer. 
Vissa oklarheter har uppstått om underhållet av servicebyggnaden eftersom 
kommunen inte stod för skötseln efter att högsäsongen var slut.

§6 Ny orienteringstavla
Senaste versionen godkändes så att den kan sättas upp. 

§7 Mötet med kommunen 3/7 2019
Uppföljningsmöte med kommunen angående nytt upplåtelseavtal där olika 
förtydliganden och tillägg diskuterades. 

§8 Svar från kommunen ang begäran om ny detaljplan, bifogas
Kommunen avböjer att ta fram en ny detaljplan på grund av situationen med 
strandskydd och andra priotriteringar. 

§9 Sommaren 2019, gästbåtar, husbilar, hamnkrogen, vakt, mm
Ca 1100 husbilsnätter och 275 gästbåtsnätter sedan 1 maj. 
Hamnkrogen har varit mycket uppskattad med mycket få framförda klagomål.
Astrios hamnfest drabbades av dåligt väder men de var ändå nöjda. 
Vaktgången har fungerat bra. 

§10 Tingsrätten stämning
Diskuterades inför förhandling den 3 oktober. 

§11 Båttrafik till Tylön
Kommersiell båttrafik har utgått från hamnen på Fyrdagen 3 augusti. Beslutade 
fakturera för oanmäld kommersiell båttrafik 1200 kr exkl moms. 

§12 Datum för höst- och årsmöte
Höstmöte ska hållas den 9 november. Datum för årsmötet undersöks. 

§13 Ärtsoppekväll, föredrag
Ärtsoppeföredrag den 21 november. Denna gång ska betalning ske vid anmälan på 
förekommen anledning. 
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§14 Dans rapporter
Peter Madsens rederi kommer på besök för att diskutera kommande muddring. 
Underhållsarbete av främst bryggor ska genomföras under hösten. 
En ny brygga har tillkommit i innerhamnen, kommunen har skänkt en överbliven 
flytbrygga. 
Akterförtöjningarna på brygga 10 behöver underhållas då kätting och schacklar är illa 
åtgångna och behöver åtgärdas. Frågan tas upp med Peter Madsens rederi. 
Båtupptagningar med lastbil 25/9, 5/10, 19/10.
Livbojar saknas överallt. 

§15 Övriga frågor
Ansökan om utökad muddringsvolym ska göras. 

§5 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda. 
Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Johan Sölve Sven Palmkvist
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