Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 23 jan. 2020 i klubbhuset, Långedrag
Närvarande:

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

Peo hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.
Föregående mötesprotokoll godkändes.
Information från senaste styrelsemötet. Budget spikades. 1 st J70 har inköpts för att bl.a.
användas för träning av det allsvenska laget. 10 RS QUEST har även inköpts.
Datorprogrammet WISMA som användes idag ersätts med ett som heter Fort Knox.
Muren på piren. Ale Betongborrning har valts som entreprenör att återställa de stenar som
fallit ner på utsidan. Kostnad ca 120.000:- + moms. Arbeten startar sannolikt i slutet av mars
beroende på vädersituationen.
Utbyte av hammarband på piren samt pålning av beräknat 5 akterpålar, kommer att utföras
av Dawab som 2018 gjorde lika arbeten.
Sprängsten utsidan piren/brygga A. Representant från Dawab har varit på plats med HK och
kommer att lämna förslag till genomförande samt en prisbild. Arbeten planeras till 2022.
Bryggan mellan klubbhuset – verkstán. Företaget Wallerfors lämnar förslag till utförande
samt anläggningskostnad för ny brygga inkl. rivning av befintlig.
Skyltsättning inom GKSS fastighet. Skyltgruppen har haft möte med Thomas Rahm och Mari
Kristiansen och presenterat skyltförslaget. Mottogs positivt och arbetet går vidare med
smärre justeringar. Språkgranskning görs på de skyltar med engelska och tyska texter.
Uppsättning av skyltar planeras att utföras på arbetsdagarna till våren.
Förslag till Hamnordning har godkänts av Thomas Rahm. Jurist skall se över så att det inte är
några juridiska spetsfundigheter. Hamnordning inkluderar jolleplatser. Kommer att ses över
årligen.
Belysningsstolpar på piren. Gelnet har kontaktats och återkommer med besked hur dessa
skall kunna nyttjas för belysning.
Nya Y-bommar vid verkstán som ersättning för akterstolpar kostar ca. 70.000:-.
Till båtmässan 2020 02 04 inbjudes alla som varit med och deltagit på arbetsdagarna 2019.
Inbjudan kommer Peo att skicka ut under v. 5.
Plåtar med båtplatsnummer på de inre bryggorna. Kontrolleras av UH hur många som
saknas. Beslut tas senare om dessa skall beställas.
Mönstring 2020 01 28 i klubbhuset kl. 18.00. Där bjudes på buffé och trevligt samkväm.
Nästa möte är 2020 02 20 kl. 18.00. Ansvarig för fika är GC.
Göteborg 2020 01 23
Klas Forssell (sekr.)

