
 
 

KOLMÅRDENS BÅTKLUBB KBK 
 

 

Tisdagen den 20 augusti 2019 kl 19.00 i klubbstugan.  

Närvarande: Håkan Löfgren, Lars Selevik, Magnus Hovberg, Gunnel Viberg, Rolf 

Hummelgren, Andreas Flodin, Håkan Elm, Rolf Pettersson, Ulf Negendanck. 

 

 

§ 1 Mötet öppnades av Håkan L som hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Kallelse och dagordning godkändes 

 

§ 3 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

 Vid föregående möte var det tre styrelsemedlemmar på plats (mötet ej 

beslutsmässigt) vilket resulterade i enbart minnesanteckningar från mötet. 

 

§ 4 Redogörelse för det ekonomiska läget  

Resultatet är sämre än förra året men beror på nya däck till traktorn och 

kostnader i samband med vattenverksamheten. 

Angående nyckeldepositioner kommer de att ändras till avgifter vilket måste 

beslutas på ett årsmöte. 

Ekonomin är god i klubben. 

 

§ 5 Nya medlemmar 

 20st nya medlemmar under året. Det är 9st som har andrahandsplatser i klubben. 

Det är 9st som står i kö för vinterplatser, vi har 3st. 

 

§ 6 Inför upptagningarna 

 Kranbil är beställt.  

 

§ 7 Toatömningsanläggningen 

 Lars S har varit på möte med entreprenören. KBK ska, om möjligt, vara 

behjälpliga vid vår och höst samt vid fel. 

 

Tillsynsärendet är avslutat från kommunen vad gäller tömningsanläggning. 

  

§ 8 Läget för ”vattenverksamhet” 

Ärendet är under handläggning i mark och miljödomstolen. Just nu är ärendet 

under remiss. Ett antal myndigheter har inget att erinra angående 

vattenverksamhet. Länsstyrelsen har begärt anstånd gällande remisstid och 

begärt förlängning till 16 september. Beslut borde kunna ges under hösten. 

 

§ 9 Arbeten i hamnen 



 Det har varit bra anslutning gällande arbetsdagar i hamnen. 

 Nästa arbetskväll ska det ske slyrensning. 

Klubben har fått en åkgräsklippare från Bertil Andersson. 

 

§ 10 Båtar på land  

 Styrelsen har skickat ut skrivelse angående båtar på land. Styrelsen har fått svar 

från alla utom två medlemmar. De två medlemmar som inte svarat kommer få en 

avgift enligt §§8-10 Avgifter Kolmårdens Båtklubb. Övriga kommer hanteras 

enligt §§ 8 och 9 Avgifter Kolmårdens Båtklubb. 

 

 

§ 11 Övriga frågor  

Fakturering inför nästa år. Vi ska se om vi kan använda BAS för fakturering 

inför nästa år.  

 

För att kunna byta ut pålarna mot y-bommar så behöver vi dra upp dessa. 

Diskussion om hur vi ska lösa upptagning av pålarna. Vi bör testa med en påle 

för att se om vi kan dra upp den med traktorn. Test sker under hösten. 

 

 Inför nästa arbetskväll skickar vi ut påminnelse om att hålla rent runt sina 

vinteruppställningsplatser. 

 

  

§ 12 Nästa styrelsemöte 

 Måndag 14 oktober. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Magnus Hovberg 

Sekreterare 


