VÄRMDÖ-EVLINGE-BÅTKLUBB
Protokoll från styrelsemöte nr 4, fredag den 15 juni 2018
Närvarande : Bosse, Janne, Hans, Per, Jonas, Karin, 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 per 2018-06-16
Konfidentiellt
5. Bryggor och anläggningar
a) Hinsabryggan
b) Centrumbryggan
c) Notholmsbryggan
d) Konvaljebryggan
e) Varvsbryggan
f) Trattströmmen
g) Varvsplatsen
h) Bodar och vagnar

Utgående saldo

Obs! lösa plankor

6. Övriga frågor
a) Boxbergs båt får tillsvidare ligga kvar eller flyttas till konvaljebryggan (Connys
val) tills resultat av bryggbesiktning inkommit.
b) Vår inställning till båtvikt är att följa den vikt bryggor och förankringar
besiktigats för och att hålla en gemensam överenskommelse som gäller alla i
framtiden.
c) Miljöfrågor, Per berättade om vaggan/underlaget han kör in sin båt på för att
slippa bottenfärg.
d) Belysning, Led-belysning till Hinsa och Varvsbryggan finns att pröva (lampan
finns att hämta hos Bosse), ta med en egen elkabel. Lampan hålls i handen.
Företaget vill ha en referensplats så möjlighet till bra pris finns. Tanken är 6 eller
8 lampor på Hinsa och 2 på Varvsbryggan.
e) Flotte är beställd 2.50 x 3.50, bygge av tak och enkelt hus kommer göras till
hösten.
f) Bastu, samtalat med Fredde angående flotte tills Varvsbryggan för framtida
gemensamt projekt/delade kostnader, Fredde har tagit med sig frågan. Vid nästa
möte tar vi ett beslut om att dela på kostnaderna 50/50.
g) Bosse har sökt Eva i Fastighetsföreningen för tillstånd att stärka strandskyddet
vid Varvsbryggan

h) Fredde hade inte uppfattat informationen angående hantering/ansvar av
Notholmsbryggan på det sätt vi kommit överens om.
i) Arbetsbåten, Bosse har uppmärksammat att båten är för rank, det blir ingen
lyftanordning monterad på båten.
7.

Städdagen varvet, mycket lyckad och produktiv.
Tagna beslut:
• Att följa riktlinjerna för båtvikt på bryggorna enligt besiktningsvikt.
• VEBK står för 50/50 kostnader av gemensam bastuflotte.
• Ingen lyftanordning till arbetsbåten.
Mötet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Karin Sjögren

Bo Eklund

