
VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB 
 

Protokoll 

Styrelsemöte möte nr 6 onsdag den 28 augusti 2019 

Deltagare: Bosse, Janne,  Conny, Klaes, Pär, Hans och Karin  

 

§ 1 Mötets öppnande: Bosse hälsade oss välkomna  

§ 2 Dagordning och föregående protokoll nr 5: Godkänns 

§ 3 Kassörens rapport per 2019 - 08- 28 

 Konfidentiell                           

       

§ 4 Status och beslut om inköp, anläggningar 

Alla bryggor får en översyn efter upptagning. 

Bredden har justerats på bommarna. 

a) Hinsabryggan:   

b) Centrumbryggan: Längst ut på centrumbryggan, åtgärda lösa skruvar. 

c) Notholmsbryggan:  

d) Konvaljebryggan: 

e) Varvsbryggan:  

f) Trattströmmen: 

g) Varvsplatsen: Varvsplatsen  

h) Bodar och vagnar:  Vi kommer säkra upp vaktboden inför vintern. 

Timer till vakt ficklamporna, Bosse kollar. Conny skänkt virke till bodarna plus att 

mer virke är på ingång så vi behöver skapa en plats för förvaring gemensamt. 

§ 5 Vakttjänsten: Stor ökning av stöld på båtmotorer i år, information har kommit från 

polisen, Bosse mailar ut till medlemmarna. Jonas stämma av listan för säsongens båtvakt.  

 

§ 6 Övriga frågor:  

!) Toaletten har skötts bra, fler toaletter? Samarbete med samfälligheten. 

2) Rampen för egen sjösättning behöver göras om, vi undersöker möjligheterna. 

3) Solcellsbelysningen på övriga bryggor undersöks, solceller eller el? 

4) Vassklippning, ev. gemensamt med samfälligheten. Platserna med vass är i dag blockade för 

uthyrning, vi köper klinga till röj sågen och hjälps åt i mitten av september som förslag? 
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5) Janna har samlat in nycklar från tidigare medlemmar, nu saknas 3 st 

6) Hur ser ekonomin ut inför nästa år, verksamhetsplan, nya avgifter och medlemsavgifter. 

Avgiftssystemet kommer att ses över. Vi behöver en klar investeringsplan inför årsmötet. 

7) Styrelsen fortsätter sitt arbete med nya stadgarna 

8) Bosse och Janne planerar upptagningen som kommer ske 12-13 oktober, Karin sköter inköp av 

lunch för 8 personer. 

 

                     

§ 7 Nästa möte Hos Bosse onsdag den 23 oktober kl 18.30 

Avslut: Vi avslutar med att tacka varandra för dagens möte. 

 

 

-----------------                                                                           ----------------- 

Karin Sjögren                                                                             Bo Eklund 

Sekreterare                                                                                Ordförande 

 

 

         

 


