Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 20 maj 2021. Digitalt möte.
Närvarande:

Per-Olof Svensson (Peo) ordf.
Eva Anghem (EA)
Göran Carlsson (GC)
Ulf Hallqvist (UH)
Leif Skarenhed (LS)
Mari Kristiansen (MK)
Klas Forssell (KF)

1
2
3
4

5

6

7

8
9
10

11

12

13
14
15

vid protokollet

Peo hälsade alla välkomna och förklarade det digitala mötet öppnat.
Föregående protokoll godkändes.
Reflexioner från årsmötet. Tveksamhet avs. kallelse och motioner till mötet. Blev inte någon
omröstning avs. pontonbryggans vara eller inte vara.
Hamnordning/ordningsregler. Godkändes vid möte med Thomas, Mari och Anna. En osäker
punkt är om GKSS hamnförsäkring gäller vid skada på båtar om bryggdel etc. fallerar. Utredes
vidare med sekr. i klubben.
Badbryggan/pontonen. Det har bildats en grupp som skall se över frågan om åtgärder mot
badande, svårigheter att ta sej fram på matarbryggan, hot mm. Gruppen består av: Thomas
Rahm, Dick Berghede, Urban Hedström, Thomas Sjögren och Klas Forssell. Möte 21 maj -21
Bom vid sjösättningsrampen. Är nu i bruk. Innebär att medlemmar kan sjösätta sin båt utan
kostnad samt att övriga betalar 300:-. HK har gjort inköp av bom, upphandlat entreprenörer
för gjutning, elarbeten mm. Vid arbetsdagen 5 maj monterades bommen.
Väg till tennisbanan. HK har projekterat väg, upphandlat entreprenör och idag slut besiktigat
vägen. Nu är vägen körbar för trailers och båtar som hyrt in sej på området. Tillkommer bom
som ännu inte levererats.
El i hamnen. Gelnet har på uppdrag av klubben gjort en översyn av elstatus i hela hamnen.
HK skall kalas vi redovisning av utredningen.
Priser för vinterliggare/vinterboende. Priset höjs nästkommande vinter med 2%. Beslöts att
vi inte skall ha någon vinterboende nästkommande säsong på piren.
Miljöstationen. För närvarande ser det illa ut många gånger. Saker ställs utanför dörren.
Frågan är om det behövs så mycket sortering. Förslag att vi ta bort elektronik. EA och MK
utreder vilka tjänster man kan köpa samt undersöker vad som generellt gäller för
miljöstationer.
Hamnvärdar. Klubben har kontrakterat två hamnvärdar. Dom jobbar ett förmiddagspass
resp. ett eftermiddagspass. Dessutom har vi två seniora hamnvärdar som jobbar 3 tim. på
eftermiddagen.
Övrigt att åtgärda. Castellum har ännu inte lämnat besked avs reparation av tribunen. Detta
har pågått ett år. Får vi inget besked måste HK ta tag i detta och utföra nödvändiga
reparationer i egen regi.
Parkeringstid. Befintlig parkering med max 2 tim. bibehålles.
Under tre veckor i juni/juli jobbar praktikanter på GKSS och hjälper till med
ogräsbekämpning, målning av räcken på matarbryggan, sopning av grus mm
Skyltsättning. Ny skyltsättning påbörjas när nu Hamnordning/ordningsregler har godkänts.

16. Den traditionella säsongavslutningen ställs av naturliga skäl in nu på våren men glöms inte.
Vi firar istället till hösten när vi startar på nytt.
Peo avslutade på sitt eminenta sätt att tacka alla medlemmar i HK för nedlagt arbete på ett
förtjänstfullt sätt samt önskade alla fina seglingar med högtryck och förliga vindar.

Göteborg 2021 05 20
Klas Forssell (sekr.)

