Verksamhetsberättelse för Grötviks Segelsällskap 2019
Styrelsen för Grötviks Segelsällskap avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret
2019.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning.
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Möten
Styrelsen har under året haft 11 st protokollförda sammanträden.
Årsmötet hölls den 23 mars, och allmänt höstmöte den 9 november.
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GSS aktiviteter 2019
Bevakning
Bevakning av hamnen har även i år genomförts av medlemmarna som själva haft möjlighet att
boka önskade vaktpass. Resterande vaktpass har därefter fördelats ut i bryggplatsordning till
de som inte själva bokat sig. Verksamheten har i stort fungerat bra. I de fall förhinder
förelegat för den ansvarige, har byten kunnat genomföras. Tyvärr har några straffavgifter för
utebliven vakt behövt tas ut, vilket inte är bra.
Vissa medlemmar måste ta två vaktpass pga vaktperiodens längd, 15 april-15 oktober. De som
frivilligt valt att ta två vaktpass har fått förtur till vaktbokningen som en förmån.
Systemet för vaktbokning har utarbetats av Johan Sölve och har fungerat väl.
Personal
Som hamnkapten har Dan Carlsson fungerat på ett av alla medlemmar mycket uppskattat sätt.
Sjöräddningen
Styrelsen har haft löpande kontakter med sjöräddningen. Samarbetet fungerar väl.
Stormar
Lyckligtvis har inga stormar drabbat oss detta år.
Studiebesök
Styrelsen gjorde 2019-06-05 studiebesök i Vejbystrands hamn, där dess styrelse hälsade oss
välkomna och informerade om sin verksamhet. En stor gästfrihet visades oss. Ett mycket
intressant och trivsamt besök med lärdomar att ta till sig för fortsatt utveckling av Grötviks
verksamhet.
Överläggningar med kommunen
Styrelsen har löpande fört överläggningar med kommunen.
GSS styrelse kan nu med tillfredsställelse konstatera att de önskemål om fast VA, separat GCväg, ny gatubelysning och en ny servicebyggnad nu finns på plats. Styrelsen har såväl
skriftligen som muntligen till kommunen framfört GSS tack för dessa investeringar.
GSS har träffat överenskommelse med kommunen vad gäller översyn av elinstallationen i
hamnen. Denna genomfördes tyvärr inte. Av denna anledning beställde GSS själv den översyn
av elen som var nödvändig. Diskussion har förevarit med kommunen vad gäller kostnaden för
den erforderliga renoveringen.
Hamnkrog
Under sommaren har en hamnkrog etablerats i hamnen. Denna satsning av den private
entreprenören Ken Karlsson har varit mycket uppskattad av besökare till Grötvik. Avsikten är
att hamnkrogens verksamhet skall fortsätta det kommande året.
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Betalautomat
Vår betalautomat av märket GoMarina, för gästande båtar och husbilar har fungerat mycket
väl, och minskar behovet av manuell hantering av avgifterna.
Ekonomi
Tack vare uteblivna stormskador och effektivare muddring under 2019, ser ekonomin för GSS
bra ut.
Höstmötet 2019 beslöt att avgiftsbelägga vinterförvaring även på den s.k. långvården.

Muddring och kontakter med länsstyrelsen
Styrelsen ansökte 2016 hos länsstyrelsen om ett 5 årigt tillstånd att göra underhållsmuddring
och att dumpa massorna strax utanför piren inom ett nytt område. Det nya dumpningsområdet
lokaliserades i samråd med Halmstads Dykarklubb.
Länsstyrelsen meddelade 2016-03-03 att det av GSS sökta tillståndet för dumpning under 5 år
(2016-2020) har beviljats. Styrelsen ansökte under 2019 om utökning av tillståndet vad gäller
volymen. Nuvarande tillstånd medger 1000 kbm/år, men behovet är något större. GSS
kommer att begära en ökad volym för de kommande åren.
Hamnfest
I Astrios regi hölls i början av juli en hamnfest, vilken blev mycket populär. Astrio uppskattar
att festen besöktes av c:a 8 000 personer. Även år 2020 planerar Astrio för en ny hamnfest.
Seglingsverksamheten
Under året har ett antal onsdagsseglingar genomförts. Vid tjänligt väder seglades en runda
utanför hamnen, en runda som tog c:a 1 timme. Intresserade erbjöds följa med som
besättning.
Informationstavlor
Styrelsen har tagit beställt 3 st informationstavlor i hamnen för att bättre informera om var de
olika funktionerna finns. Tavlorna skall sättas upp under 2020.
Bommar, iläggning och upptagning
Tyvärr hörsammar alltför många medlemmar inte bryggvärdanas kallelse till upptagning och
isättning av bommar. Detta har tråkigt nog blivit tydligt under hösten 2019. Styrelsen har
diskuterat frågan och behovet av att införa avgifter med samma konstruktion som för
utebliven vakt. Styrelsen har förra året beslutat att då inte vidtaga andra åtgärder än att rikta
en allvarlig uppmaning till medlemmarna att deltaga i bomhantering. Att deltaga i arbeten
som isättning och upptagning av bommar samt i städdagar, är en del av medlemskapet i GSS.
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Ställplatser
Totalt finns nu bygglov i hamnen för 14 st. Dock har Bergsgårds samfällighet, som äger inre
hamnen, förklarat att GSS ej får nyttja alla ställplatser väster om bron, trots att vårt avtal
gäller för området. Man hävdar att man ej blivit tillfrågad av byggnadsnämnden då bygglovet
behandlades. GSS ställer sig frågande till detta ställningstagande från samfälligheten, då GSS
ej kunnat påverka byggnadsnämndens handläggning.
Utveckling av Grötvik 2007-2019
Utveckling av vår hamn är viktig. Det kan då vara på sin plats att se ett axplock av det som
hänt de senaste 13 åren.
-

Större båtplatser på brygga 10
Utökning av landplatser, för större båtar, c:a 20 st
Nytt mastskjul
Spolplatta byggd
Anläggning för slamsug installerad
Bryggcaféet startas
Kajakhotell
Kontraktet med kommunen ändrat från 1 års- till 10-årskontrakt
Ny föreningslokal/hamnkontor byggs
Ställplatser för husbilar inrättas
Ny brygga vid rampen för sjösättning
Bokningssystem för medlemmars vaktgång samt SMS-påminnelser inför vaktpass
Bomsystem till rampen installeras och kan öppnas via mobiltelefon
Webkameror installeras
Muddringar vart eller vartannat år
Ny brygga 4
Ombyggnad av bryggorna 9 och 10 och brygga 5 delvis, med gallerdurk
Tillstånd från länsstyrelsen för dumpning av muddermassor under en 5-års period
(2016-2020)
Femårsavtal med Astrio om en årlig hamnfest
Åtskilliga skrivelser till kommunen ang önskvärda förbättringar i hamnen
Överenskommelse med kommunen om modernisering av elsystemet
Kommunen fattar 2017 beslut om att tillmötesgå GSS begäran om att fast VAanslutning skall byggas till Grötvik, och anslår 5,5 miljoner för ändamålet
Utbyggnad av fast VA till Grötvik, separat GC-väg från Börgasgårdsvägen till hamnen
samt ny gatubelysning har kommit till stånd.
Ny servicebyggnad på plats
Hamnkrog har etablerats
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Övrigt
Intäkter från besökande husbilar och gästbåtarna är ett välbehövligt tillskott i GSS kassa.
Antalet medlemmar uppgår till 503 st.
Den 21 november kåserade radioprofilen Pelle Hörmander om sina radiominnen. Ett mycket
uppskattat föredrag som lockat c:a 40 medlemmar till en trevlig kväll i klubbhuset med
ärtsoppa och tillbehör.
GSS:s ekonomiska resultat framgår av den avlämnade särskilda resultat- och balansräkningen.
Halmstad den 28 februari 2020
Styrelsen för Grötviks Segelsällskap
Sven Palmkvist
Ordförande
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