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Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2018-11-13 
   
Närvarande: 
Bo Lingebrant  Inger Brantmark Jan Malmberg  Lars-Åke Rosenqvist 

André Nilsson  Sven Erik Olsson Lars-Ole Blandford  

 

Adjungerad: Tobias Bolin   Ej närvarande: Margaretha Nilsson 

  

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade mötesdeltagarna  välkomna samt förklarade mötet öppnat. 
 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades efter genomgång till handlingarna.  

 

3 Klubbverksamhet 

 

3.1 Ekonomi  

En genomgång av klubbverksamhetens resultatrapport för perioden 180101-181113 gjordes. 

 

3.2 Rapport från seglingssektionen  

Inget att rapportera. 

 

3.3 Rapport från motorbåtssektionen  

Inget att rapportera. 

 

4 Rapport från hamnmästaren 

- Båtplatskö: 150 

- Alla planerade båtupptagningar klara. 

 

5. Rapport från miljösektionen. 

Jan M. informerade om en utrustning i Limhamn som samlade upp sjögräs och andra flytande 

föremål i hamnbassängen. Denna utrustning skulle kunna vara intressant för oss, Jan tar reda på 

mer fakta och återkommer.   

 

6. Klubbhuset 

Inget att rapportera. 

 

7. Utrustning upptagning/sjösättning/båttvätt/husbilsuppställning 

Mobilkransföretaget har meddelat att det till våren blir sista gången vi kan hyra kran för lyft och 

förflyttning av hängande båtar och vi måste därför och av ålders- och förslitnings-skäl införskaffa 

en ny båtvagn. Tobbe kallar därför snarast arbetsgruppen för offertgenomgång avseende båtvagn. 

Vi har diskuterat en båttvättutrustning i hamnen tillsammans med kommunen. Förutsatt att det 

blir klart med ett ekonomisk lovabidrag på 80%  är HBS intresserade att placera och hantera en 

båttvätt i hamnen. Kommunen kommer att lämna in en Lova-ansökan senast den 1.a december. 

Vi har lämnat in en intresseanmälan till kommunen angående arrende för husbilsuppställning 

under sommarhalvåret 2019.  
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8. Dämpning brygga A 

Pålningen vid brygga A läggs vilande tillsvidare. Vi avvaktar pålning tills vi vet mer om var en 

eventuell båttvättutrustning kommer att förläggas.  

 

9. Utbyggnad sjömack 

Utredning pågår för att se vilka möjligheter som finns för att utöka lagringsvolymen för bensin i 

befintlig container. Inledande kontakt är tagen med Räddningstjänsten.  

 

10. Internet i hamnen 

Tobbe utvärderar inkomna förslag på förbättrad internet/WiFi i hamnen.  

 

11. Nytt låssystem, avgift slip 

En teknisk och kommersiell genomgång av offert från utvald leverantör, BEAS samt förfrågan på 

bom till slip är gjord. Beslut togs på att köpa in låssystem från BEAS samt bom om 

genomgångens utfall blir positivt . 

 

12. Ej betalda båtplatsavgifter 

Fortsatt arbete med två båtägare som inte har betalt hamnavgiften. Rättsliga åtgärder pågår för en 

av dessa och för den andra kommer hamnmästaren att sammanställa data för att vidta rättsliga 

åtgärder. Vi kommer att se över båtplatskontrakten och omformulera dessa då vi vet utfallen av 

dessa rättsliga åtgärder. 

 

13. Tisdagsträffar 

Vi planerar för två föredrag i början på nästa år 2019: 

 Kaptenens begränsningar tisdagen den 22 januari kl. 19-21  

 Föredrag i februari mars (planering pågår) 

 

14. Övrigt 

Beslut togs på att köpa in 10 st. elkablar med mätare. Dessa ska användas till all el inkoppling på 

hamnområdet under vinterhalvåret. Anmälan om el önskemål ska göras till hamnmästaren.  

Vi kommer att köpa in en ny ljusslinga till stormasten vid klubbhuset. 

 

15. Material till hemsidan 

Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan. 

 

16. Nästa möte 

Torsdag den 13 december  kl. 18:00 i klubbhuset. 

 

17. Ordföranden tackad deltagarna och avslutade mötet 
 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

André Nilsson    Bo Lingebrant 
Sekreterare     Ordförande 


