Mötestyp: Styrelsemöte i Båtklubben
Datum: 2019-08-10
Hos: Björn
Deltagare: Morten, Harry, Björn, Odd, Anette och Marita
Hemsidan och anslagstavlan
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Mötet öppnas
Dagordningen godkänns
Nya kättingar till södra bryggan
Kättingarna bör bytas ut. Pris inhämtas från Axelsson
Marin. Vi byter kättingen själva under hösten.
Bortkörning av avfall i hamnen
Gräs som samlats läggs bort på udden. Resten av skräpet
körs till miljöstationen.
Tjärolja bryggorna
Planlägger att tjära bryggorna i vecka 34. Detta är
väderavhängigt. Mail går ut till medlemmarna att det inte är
möjligt att använda bryggorna under ca 2 dagar
Besiktningsprotokoll vid avyttrande av sjöbod.
Styrelsen har utarbetat et protokoll som ska användas vi
avyttrande av sjöbod. Det ska alltid göras en besiktning i
samband med övertagning.
Uppföljning av hyresgäster som inte använder sin
sjöbod
Medlemmar som har sjöbod men inte har haft båt i sjön på 2
år ombeds att sälja sin del i sjöboden. Det är idag kölista på
personer som önskar del i sjöbod.
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Båtplats till Geir Bratland, Båleröd 2:5
Bratland ansöker om 3,5 m plats. Kölistan uppdateras
på nätet
Reijo Hansson uppgraderas från 2,5 m till 3 m
R Hansson kan överta plats nr 56 som är 3 m fr o m
säsongen 2020. Då blir plats 16 (2,5 m)
överfört till Båtklubben.
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Bjørn
Morten

Soptunnan i hamnen
Styrelsen sända ut påminnelse till alla medlemmar om
att båtföreningens soptunna bara får användas till
restavfall och inte till skräp som ska sorteras som
metall, glas och annat. Detta måste varje medlem själv
sortera och transportera bort.
Vägavgift vid uthyrning av båtplats i andra hand
Anette
Enligt samfällighetens beslut ska vägavgift betalas av
alla som nyttjar vägen. Detta gäller också de båtägare
som inte bor på området men hyr båtplats av båtklubben. Den här
kostnaden måste föras separat på fakturan då det ska
redovisas separat till Samhällsföreningen.
Förbereda hamnen inför vintern
Båtstyrelsen
Enligt årsstämman är det beslutat att inte bommarna
ska upp i år. Om någon trots detta vill ta upp sin bom
måste den läggas på land. Det är inte tillåtet att lägga
den på bryggan. Kom ihåg att ge besked till båtgrannen
om bom tas upp.
Det rekommenderas att alla båtar är upptagna senast 20
oktober. För övrigt kommer vattnet vi bryggorna att
stängas av 19 oktober.
Värdet på båtplats och sjöbodar
Alla
Styrelsen diskuterade en ev. ökning av värdet på
båtplatserna. Styrelsen diskuterade också en ev.
förändring på värdet av sjöbodarna.
Förslag på detta kommer att tas upp på nästa årsstämma.
Ny hemsida
Båtföreningen har beslutat att fortsatt ha hemsida
samman med Samfällighetsföreningen.
Uppmärksamhet till Kent Mattson
Avgåanda styreledamot Kent Matsson har fått en liten
uppmärksamhet för sitt engagemang för båtklubben.

Tack till Björn för kaffe och choklad
Protokollet är godkänd elektronisk.

