Värmdö Evlinge Båtklubb

Protokoll styrelsemöte nr 4. 5.5.2022

Närvarande: Bo Eklund, Jan Trädgårdh, Per Särnstedt, Hans Järås,
Fredrik Häggbom och Fredrik Lindgren.

1. Bosse hälsade alla välkomna. Till Ordförande valdes Bo Eklund
och sekreterare Hans Järås
2. Dagordningen fastställdes och inga synpunkter på föregående
protokoll framkom.
3. Kassörens rapport av den 4.5.2022
Konfidentiell. Alla gamla fordringar är reglerade förutom de
fyra fakturorna på samma person.
Beslöts anskaffa Swish till företagskontot.
4. Sista datum för uppsägning av båtplats fastslogs till den 1 maj
varje år.
5. Status anläggningar:
Hinsabryggan: Badstege skall monteras dock med skylt
”Badning förbjuden” p.g.a. bottenförhållandena i viken.
Per har riktat bommen vid vaktstugan och fäst med nya skruvar.
Centrumbryggan : Ny badstege monteras.
Notholmsbryggan: Årliga inspektionen av bryggan har ej skett
då den skall ske tillsammans med Samfälligheten. Vi tar kontakt
med Samfälligheten för tidpunkt.
Konvaljebryggan: Elen framdragen och påkopplad. Diket är inte
igenlagt då vi avvaktar Mätteknik för utmärkning på karta.

Vattenfalls underentreprenör för återställning av väg och dike
är undermåligt utfört med stora nivåskillnader som följd. Janne
håller kontakten med Vattenfall för att få felen åtgärdade.
Varvsplatsen: Grus skall beställas för utläggning på Varvet efter
sjösättning.
Sjösättningsbryggan: Trasiga bommen utbytt.
Trattströmsbryggan: U:a.
6. Vakttjänsten: Ficklampor o laddare är utlagda.
Fredrik har inköpt kalender och loggbok.
Listor över bryggplatser läggs ut i vaktboden av Per.
Information angående bommens öppethållande till Varvet
anslås i Vaktboden.

7. Övriga frågor: Städdag på varvet meddelas av Bosse i slutet av
maj.
Per o Bosse har mätt status på båtbottnar 48 st. Bosse
meddelar mätresultat till kommunens miljökontor
Nya medlemmar med båtar äldre än 1996 måste fr.o.m nu
uppvisa intyg på godkänd bottenfärg.
Nya anslag på styrelsens utseende sätts upp på anslagstavlorna.
8. Nästa möte beräknas ske i augusti, Bosse kallar.
Bosse tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Hasse Järås

Bosse Eklund

