KOLMÅRDENS BÅTKLUBB KBK
Styrelsemöte den 8/6 2021 kl. 19.00 på båtklubbens altan.
Närvarande: Håkan Elm, Egil Cederborg, Åke Andersson, Henry Walther, Ulf Negendank,
Gunnel Viberg, Jesper Andersen
§ 1 Håkan Elm öppnande mötet.
§ 2 Kallelsen och dagordning godkändes.
§ 3 Föregående mötesprotokoll godkändes.
§ 4 Redogörelse för det ekonomiska läget.
Gunnel Viberg drog resultatrapporten. Resultatrapport och balansrapport bifogad.
Attest av fakturor
Obetalda sommarupplägg, 2 medlemmar har inte betalt avgifter och styrelsen kommer påbörja
ärende om uteslutning. Håkan Elm påbörjar skrivelse.
Beslut att Håkan Elm attesterar fakturor.
§ 5 Nya medlemmar
Just nu kommer vi inte att kunna tilldela några sommar eller vinterplatser.
Magnus Hovberg uppdaterar hemsidan med att det inte finns några platser just nu.
Jesper A och Egil C arbetar på att uppdatera informationen i BAS.
§ 6 Arbeten i hamnen
Jesper A håller på att ta fram kostnadsförslag för bommar till ”Oves brygga”.
Styrelsen har kontaktat elektriker för att byta ut elsystemet. Lars Selevik har uppgifter på vad
som ska utföras.
Styrelsen kommer ta kontakt med reparatör för klubbens gräsklippare och trimrar.
Uppgift till någon kommande arbetsdag, troligen vår 2022, olja bryggorna.

§ 7 Återkoppling från årsmöte med vägföreningen
Vägavgiften kommer bli billigare, ca 200kr per andel.
Diskussion om bom och parkeringsproblem. Vägföreningen kommer fortsätta att arbeta med
bom-frågan, inget beslut i frågan.
§ 8 Läget med båtplatser
Se § 5.
§ 9 ”Villkor” kring elanvändning
Behov av att se över regler kring el i båt. El till båtar får endast användas om man är på plats i
båten. Undantag pump.
§ 9 Erfarenheter från sjösättningarna
Sjösättningarna gick fort vid båda tillfällena. Det som gick bra var att dela in sjösättningen i
lag. Till nästa gång behöver det vara mer överlapp mellan grupperna.
RCW bad oss att göra en ”slingkrok” för att slippa klättra på båtarna för att sätta fast slingen.
Det ska vara en lång pinne med Y-krok.
§ 13 Övriga frågor
Beslut om adress till föreningen. Håkan Elm blir ny postmottagare.
Beställning av skyltar gällande parkeringsförbud inom hamnområdet.

§ 14 Nästa styrelsemöte
24 augusti i samband nästa arbetsdag.

Vid tangentbordet
Magnus Hovberg

