Protokoll fört vid Klubbmöte med Edenryds båtklubb söndagen den 8/5
2011
Vid mötet deltog 32 medlemmar
§

1 Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade klubbmötet öppnat.

§

2 Klubbmötet godkände att mötet utlysts enligt klubbens stadgar.

§

3 Dagordningen godkändes

§

4 Ordf. Jan Andersson. Sekr. Jonas Fransson. Protokolljusterare tillika rösträknare.
Andreas Byström och Gunnar Kaudern.

§

5 Nya frågor anmäldes: Blekinge båtförbund . Vad ska vi göra med flotten? Borgenslån.
Vimplar Sölvesborgsbryggan. Vänortsbesök

§

6 Innerhamnen i Sölvesborg sålde flytbryggor. 40m långa. PEAB köpte två att använda
vid brobygget. Ska ev sälja dessa när bron är klar. Intresse finns och vi ska undersöka vad
vi får betala för bryggorna.

§

7 Klubbmötet beslutade att höja hamnavgiften med 100kr.

§

8 Klubbmötet beslutade om fast sekreterarpost. Ändring i stadgan.

§

9 Kassarapport. 164744:- på företagskontot. 216607:- på sparkontot och 4202 i
handkassan. Ligger lite högre än i fjol.
Bert-Ove bedömer att vi kan finansiera reparation av innerhamnen
Klubben behöver fler medlemmar. Vi ombeds hjälpa till att hitta nya.
Bert-Ove ska lägga ut lediga platser på Blocket. Vi ska även lägga dom på hemsidan.
Vi får inga pengar av Bromölla kommun till piren. Dom hjälper oss med ansökan till
Länsstyrelsen och kör hit sten om piren beviljas.
Hela Edenryd är med i ”Leader pengar”. Även båtklubben ingår.
Jan var på Högskolan och lyssnade om deras bidrag. Var inget för oss.
Jan ska träffa fritidschefen Torsten Malm Ansökt om två bidrag. Byte av jordfelsbrytare
och investering i innerhamnen.
Johnny informerade om investeringsbidraget vi fick i fjol
Lars Malmberg, Andreas Nyström och Per-Åke Nordström valdes att använda och slutföra
förra årets bidrag.

§

10 Datum för upptagning i höst blev i 1:a hand 24/9 och i 2:a hand 8/10. Olle kollar med
Tyco.

§

11 Nya frågor:
Flotten som ligger på land är för dålig för att lyftas. Klubbmötet beslutade att den ska
plockas ner och föras bort.
Bertil L föreslår att vi ska beställa 50 klubbvimplar. Klubbmötet beslutar att Bertil ska
pressa priset och beställa.
Bertil ska också ordna ny vimpel till flaggstången.
Kenneth S önskar att någon från klubben ska ingå i Blekinge båtförbunds valberedning.
Gunnar Kaudern anmäler sig.
Jan föreslår att vi ska söka nytt borgenslån för pirbygget. Klubbmötet beslutar att vi ska
göra så om vi får tillstånd att bygga.
Ordf, vice ordf och kassör är ansvariga för detta.
Bert-Ove informerar om arbetspärmen. Medlem som gör arbetsplikt ska fylla i pärmen.
Finns försäkring för medlemmar som jobbar i hamnen? Svar: Båtförsäkringen täcker alla
familjemedlemmar som är och jobbar i hamnen.
Styrelsemötet nästa vecka skjuts upp till juni

§

12 Jan och Johnny har pratat med Stefan Appelros på Bromölla kommun. Jan informerar
om hur det är tänkt att pirbygget ska se ut. Bromölla kommun fixar sten och gör anmälan
till Länsstyrelsen. Vi måste ha ett stenupplag.
Vi ska använda Viramattor under stenen. Lennart F ringer Gert och undersöker om vi kan
få dessa från Nymölla.
Klubbmötets mening är att vi ska jobba vidare med pirbygget.

§

13 Reparation av innerhamnen.
Målet är att färdigställa norra delen i sommar.
Jan föreslår att vi ska ha tre grupper som kan utföra arbetet.
Porsche kommer att gräva och lägga rör i norra änden för vattencirkulationen. Detta gör
han nästa onsdag.
Klubbmötet ger Jan och Mikael E uppdraget att undersöka med Porsche om det går att
gräva ner större rör än 60cm i diameter.
Björn S undersöker kostnad för korrigerade rör.

§

14 Mötet avslutas.

…………………………
Jan Andersson ordförande

…………………………
Jonas Fransson sekreterare

…………………………
Andreas Byström justerare

…………………………
Gunnar Kaudern justerare

