Verksamhetsberättelse för Grötviks Segelsällskap 2020
Styrelsen för Grötviks Segelsällskap avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret
2020.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning.
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Möten
Styrelsen har under året haft 12 st protokollförda sammanträden.
Årsmötet hölls digitalt den 28 november, och allmänt höstmöte även det digitalt den 28
november.

GSS aktiviteter 2020
Ett annorlunda år
All verksamhet i landet har präglats av den ännu pågående pandemin, och så även GSS. Nya
rutiner har fått skapas. Våra allmänna möten fick hållas digitalt pga rådande restriktioner. Och
i skrivande stund råder ovisshet om framtiden i detta hänseende. Men GSS verksamhet liksom
många andras måste anpassa sig till de regler som utfärdats från de berörda myndigheterna.
Bevakning
Bevakning av hamnen har även under detta år genomförts av medlemmarna som själva haft
möjlighet att boka 2 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.
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 har som regel att företa studiebesök i någon annan hamn för att ta del av andra
hamnas erfarenheter att ta till sig för fortsatt utveckling av Grötviks verksamhet. På grund av
coronapandemin uteblev tyvärr studiebesök under 2020.
Överläggningar med kommunen
Styrelsen har löpande fört överläggningar med kommunen.
GSS har under året tecknat ett nytt arrendekontrakt med kommunen avseende ytterhamnen
och kringliggande landområden.
Hamnkrog
Under sommaren har hamnkrogen åter bedrivit verksamhet 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 åren.
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 2020, såg ekonomin för
GSS bra ut.

Tyvärr nödgades dock hamnavgifterna att höjas dels beroende på att GSS blivit momspliktigt,
dels pga att kommunen höjde sina avgifter upplåtelse av hamnområdet.

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) hade beviljats. Styrelsen ansökte under 2020 om förnyat tillstånd. Formerna för
att söka dessa tillstånd har blivit allt mer formella och dyrbara. Efter många kontakter och
uppfyllande av många av länsstyrelsen begärda kompletteringar, erhöll GSS det begärda
tillståndet. dock bara för ett år, 2021.
Hamnfest
Astrios hamnfest fick pga pandemin ställas in.
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 sattes upp 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 även under 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. Denna vädjan upprepas i
år. Att deltaga i arbeten som isättning och upptagning av bommar samt i städdagar, är en del
av medlemskapet i GSS.
Båtråd
Ett samarbetsforum mellan båtklubbarna i Halmstad, andra intressenter i marin utveckling
samt Halmstads kommun har etablerats. Avsikten är hitta former för en positiv syn på
kommunens båtliv och därmed anknutna verksamheter.
Ställplatser
Förlängt tillfälligt bygglov för våra husbilsställplatser har erhållits.

Utveckling av Grötvik 2007-2020
Utveckling av vår hamn är viktig. Det kan då vara på sin plats att se ett axplock av det som
hänt de senaste 14 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
Ny beläggning på bryggorna i innerhamnen
Nytt tillstånd för muddring och dumpning av muddermassorna har erhållits för 2021.

Övrigt
Intäkter från besökande husbilar och gästbåtarna är ett välbehövligt tillskott i GSS kassa.
Antalet medlemmar uppgår till 508 st.
GSS:s ekonomiska resultat framgår av den avlämnade särskilda resultat- och balansräkningen.
Halmstad den 7 april 2021
Styrelsen för Grötviks Segelsällskap
Sven Palmkvist
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