
Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 29 nov. 2018 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) vid protokollet 

     

1.  Peo hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2.  Föregående mötesprotokoll godkändes.  

3. Budgetäskande för HK  är 800.000:- för 2019, vilket har godkänts av Thomas Rahm. 

4. Hamnordning, ordningsregler. EA och Peo tar fram underlag till kommande HK möten för 

beslut i HK. 

5. Hamnadministrationen utredes vidare med Elisabeth Stark, Julia Dahlberg, Peo, LH inkl. hur vi 

jobbar vidare med hamnvärdar och seniora hamnvärdar.  

6. Vinterparkering på jolleplanen. Litet intresse från vinterliggare varför det inte kommer 

anordnas platser. 

7.  Peo och KF hade möte 2018 11 21 med Thomas Rahm och Anna Haglund Persson ang. 

budget för hamnen 2019.  Det var positiva tongångar då hamnen gått bra under 2018. Vi 

kom fram till att vi bör modernisera kösystemet för båtplatser och kanske släppa lediga 

platser 31/3. Parkeringsintäkter för 2018 är över 50 kkr! Gästplatsavgifter är 1113 kkr. 

Tråkigt att diskutera var att vid 4 tillfällen har duschdraperierna rivits ner på herrarnas 

omklädningsrum. Det är jolleseglare som gjort detta. Daniel Birgmark deltog på mötet ang. 

förstörelsen. Han har kontaktat jolleseglarna som lovat att återställa draperier mm snarast. 

Händer detta fler gånger bör ansvariga uteslutas ur sällskapet.   

8. Arbetsdagar för 2019 är planerade till 26, 27, 30/3 och 9, 10, 13/4. 

9.  Båtmässan 2019. Förslagsvis skall vi ha ett hamnmöte där. Båtägare som anmäler sej skulle 

då ha gratis inträde. Peo undersöker vidare. 

10. D-bryggan bör åtgärdas med numrering mm. 

11. Mötestider för 2019: 24 januari, 21 februari, 21 mars. 

12. Alla tillönskas en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT SEGLINGSÅR 

 

Nästa möte är alltså 24 januari kl. 18.00 i klubbhuset. EA ordnar fikabröd 

                                                                                                                                

Göteborg 2018 11 29 

 

Klas Forssell           (sekr) 


