Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 28 februari 2019 i klubbhuset, Långedrag

Närvarande:

Per-Olof Svensson (Peo) ordf.
Eva Anghem (EA)
Göran Carlsson (GC)
Lars Hedin (LH)
Leif Skarenhed (LS)
Erik Sandström (ES)(deltog del av mötet)
Wind Kristensson (WK)(deltog del av mötet)
Klas Forssell (KF)

vid protokollet

1. Peo hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Erik Sandström och Wind Kristensson deltog i dagens möte för att vi i hamnkommittén skulle
lära känna Wind som ersätter Erik under ett halvår. Wind har bl.a. jobbat i GKSS seglarskola i
3 år. Vi HK berättade vad vi höll på med för projekt och vad som ligger framför oss nu under
våren. Vi har arbetsdagar 26, 27, 30/3 samt 9, 10, 13/4 samt projektledning av pirens
betongförstärkning. Entreprenör BESAB.
3. Föregående mötesprotokoll godkändes.
4. Rapport från senaste styrelsemötet. Budget för 2018 låg på minus men utfallet blev + 1 mkr!
Hamnen gick mycket bra. 10 st RS Quest är inköpta som ersättning för Topper Omegajollarna.
GKSS framtida IT-system utredes av Thomas Rahm.
5. Planering av arbeten vid arbetsdagarna pågår av UH och KF.
6. Arbeten med förstärkning av granitblock på piren planeras att starta andra halvan av mars
2019 och pågå ca. 3 veckor. Utskick till båtar som ligger på piren kommer att ombesörjas av
Elisabeth Stark. Slutlig offert har inte till dags datum inkommit från BESAB. Syn av piren
gjordes 2019 02 20. Närvarande var Daniel Liljeroth, BESAB, UH och KF.
7. Planering för support till hamnadministratör och hamnvärdar. Möte är inbokat till 2019 03 15
med Elisabeth Stark och Julia Dahlberg. Från HK deltar Peo och LH. Det har visat sig ett stort
intresse från våra juniorer att vara hamnvärd.
8. Båtplatsavtal, Hamnordning och Ordningsregler. Arbete pågår genom Peo och EA.
Rapporterar vid följande HK-möten.
9. Rapport från inbjudna mötet på båtmässan. 11 st deltog och man hade en bra diskussion om
bl.a. arbetsdagar. Fika och sedan rundvandring på båtmässan.
10. Uppgradering av el till piren. Utredes möjlighet att göra detta till rimlig kostnad. Peo är vår
kontaktman i frågan.
11. Beslutade HK möten: 2019 04 25, 2019 05 16, 2019 06 13 (avslutning!)

Nästa möte är 21 mars 2019 kl. 18.00 i klubbhuset. UH ordnar fikabröd.
Göteborg 2019 02 28

Klas Forssell

(sekr)

