VÄRMDÖ-EVLINGE-BÅTKLUBB
Protokoll från styrelsemöte nr 3, torsdagen den 3 Maj 2018
Närvarande: Bosse, Hans, Conny, Per, Jonas, Janne, Karin, Mikael och Klaes.
1. Öppnande och föregående protokoll
Vi hälsades välkomna och Bosse öppnade mötet.
2. Dagordning
Dagordningen kompletterades och fastställdes. Till dagens möte är Karin Sjögren
sekreterare.
3. Konstituering av styrelse
Som föregående protokoll.
4. Kassörens rapport
Konfidentiellt
Ej betalda vinterplatser är 5 st

-5 700.00

5. Bryggor och anläggningar
Bryggvärd? = Skadebesiktning.
Rören bytta på varvsbryggan (Bosse)
Ett fäste på konvalj bryggan ska bytas (Bosse)
Obs! Bryggstatus finns (Conny på webb mailen)
•

•

Status för samarbete med övriga föreningar Karin och Klaes har haft ett
möte med sam & fastighetsföreningen där intresse för samarbete finns, vi
har erbjudit oss att bekosta 1/3 av kostnaderna för toaletter. Bestämdes
också att vi skulle stå för kostnaderna för det som tillhör båtplatserna på
Notholmsbryggan och väg- o fastighet står för själva bryggan eftersom den
räknas som väg.
Nya regler angående användandet av el
Lösning till Boxbergs båt (ej klar)
Ny lyftanordning till arbetsbåt…
Städdagen och invigning grillplats planeras.
Vi diskuterar stölder och pratar märkning, spårsändare, specialdekaler
som skapar fläckar. Securitas gör stickprov? (Hans berättar hur man kan
använda Securitas).
Olov Sundström revisor suppleant
Hullwasher: Janne berättar att den är bra men avancerad, vi behöver
utbildning och den behöver skötas om, 4 filterbyten. Den behöver förvaras
inomhus/frostfritt. Kostnad 400 000kr + moms. Det finns bidrag att söka
via Lova upp till 90%.
Miljöarbetet…

•

Planering av våra uppgifter inför sommarhalvåret.

•
•
•
•
•
•
•
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§8

Belysning 3 stolpar Hinsa, 1 stolpe varvsbryggan (Janne)
Förbättra belysningen på varvet (Janne och Conny)
El uttag Hinsabryggan (Janne och Conny)
Bordslampa till vakt bod införskaffas (Bosse). Batterierna tas bort.
Köpa in lövblås, pris ca 7000 kr (Bosse) Ja
Conny har en drevlyft till salu. Pris? Förvaring?
Verktygsvagn och kompressor inköpt.
TAGNA BESLUT
Inköp av möbler till städdagen den 9 juni
Inköp av lövblås = bensindriven av Bosse
Kedja till motorsåg och ny skottkärra
Per fixar information om ”Tracker” och mailar Bosse (info till
medlemmarna)
Belysning Janne och Conny återkommer med prospekt snarast,
Bosse pratar även med Fredde Antfolk.
Enhälligt beslut vi sköter båtplatserna och vägföreningen sköter
Notholmsbryggan och delar på kostnaderna.
Bosse skriver inbjudan till städdag och invigning grillplats
Bosse och Conny har handlingsfrihet när det gäller ny vaktbod på
flotte Hinsabryggan och eventuell bastu vid trattströmmen.

Avslutning, nästa möte den 15 juni.

Vid protokollet

Justeras

Karin Sjögren

Bo Eklund

