Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 12 sep. 2018 i klubbhuset, Långedrag

Närvarande:

Per-Olof Svensson (Peo) ordf.
Eva Anghem (EA)
Göran Carlsson (GC)
Lars Hedin (LH)
Ulf Hallqvist (UH)
Leif Skarenhed (LS)
Klas Forssell (KF)
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vid protokollet

Peo hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Föregående mötesprotokoll godkändes. Eftersom det handlade om hamnvärdars
erfarenheter från den gångna säsongen är det viktigt att HK tar till sej detta. Ansvariga är Peo
och LH.
Info från styrelsemötet. Enligt ordf. har kappseglingar som GKSS varit ansvariga för funkat
bra. Beslut att höja vinterplatser med 5%.
El-kostnad vinterliggare. Elpåslaget med 50 öre/kwh utredes av Anna på kansliet. Påslaget
skall troligen vara 30 öre/kwh.
El på piren. Då det varit bekymmer med el för båtarna längst ut skall Gelnet lämna förslag till
åtgärd och kostnad för detta. HK bör även utreda hur mycket båtarna får belasta nätet.
HK är föreslagen som pilotgrupp för OFFICE 365. Vi tror att vi skall medverka till detta.
Ansvariga inom HK, Peo och GC.
Båtplatsavgifter för 2019. HK kan tänka sej en höjning max 2% under förutsättning att det blir
en generell höjning av träningsavgifter, Aelosön mm mm på 2%.
Åtgärder 2018/2019 inom hamnen
- Ompålning av 10 platser
- Reparation av hammarband på piren, 8x5 m. Offert inkommer.
- Skador på muren mot havet. Offert att reparera hela muren ca 250´:- inkl moms.
- Nya fastsättningsringar på B-bryggan levereras denna vecka.
- Belysning längs muren från jolledäcket till matarbryggan. Förslag från Gelnet väntas.
- Belysningsmast måste åtgärdas då funktionen är tveksam.
- Kilar monteras på akterstolpar. Materialkostnad 6`:- Akterstolpar målas
- 4 flaggstänger med btg-fundament monteras av Erik.
- Röd/gröna platsnummer monteras på D-bryggan.
- Räddningsstegar. Inventering.
- Bättre skyltning i hamnen med info. Förslag tas fram av HK. Ansvariga EA, LS, LH.
- Matarbryggans ojämnheter. Har blivit något mindre med allt regnande. Ca 10 st har vridit
sej. Genomgång med träleverantören.
- Ogräs borttages.
Arbetsdagar i höst beslöts till: 9, 10, 13 oktober 2018.

10. Vision för hamnen. Möte med historiska gruppen föreslås för vidare diskussion
Nästa möte 26 september 2018 kl. 18.00 i klubbhuset. GC ordnar fikabröd.
Göteborg 2018 09 12
Klas Forssell

(sekr)

