
  

  

KOLMÅRDENS BÅTKLUBB KBK  
  

  

Styrelsemöte den 8 juni 2020  kl 19.00.   

Närvarande: Lars Selevik, Magnus Hovberg, Håkan Elm, Gunnel Viberg, Andreas Flodin, 

Henry Walther, Ulf Negendank och Åke Andersson.   

  

§ 1 Ordförande Lars Selevik öppnade mötet.  

  

§ 2 Kallelse och dagordning godkändes. 

  

§ 3 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

  

§ 4 Gunnel redogjorde för det ekonomiska läget 

Två medlemmar har inte betalat årsavgift. Lars Selevik kontaktar medlemmarna. 

Tilläggsavgift på samfälligheten, 8000kr, (vägföreningen). 

Resultatet just nu 84000kr, det är fortfarande kostnader som ska betalas. 

 

6st platser som inte är uthyrda.  

  

§ 5 Nya medlemmar 

En ny medlem i januari. I övrigt se §6. 

   

§ 6 Styrelsen behöver lösa hur vi hanterar frånvaron av hamnkapten. Förslag finns att Hans 

Ahlström går in temporärt som hamnkapten. Om Hans ställer upp så ser vi till att gå ut med 

information. 

Kölista som hamnkapten har för vinter- och sommarplatser är inte tillgänglig för övriga 

styrelsen. 

 

Vi behöver göra en drifthandbok/anläggningsdokumentation för att få kontroll på 

anläggningen gällande el, vatten och fordon. Förslag finns att vi har ett extra möte för att gå 

igenom klubbens anläggning. Magnus, Håkan, Andreas och Henry bildar en arbetsgrupp.  

I samband med detta behöver vi göra en investeringsplan, ex slangar, nytt kök, rör till y-

bommar. 

Förslag på möte 10 augusti 18:00.  

 



Åke kontaktar en medlem som har elbehörighet angående arbete i hamnen. 

 

Styrelsen behöver gå ut till medlemmarna om att eftersöka kompetens inom el, bygg etc. Om 

vi inte har kompetens inom klubben får vi anlita hantverkare.  

 

§ 7 Uppföljning av vårens iläggningar 
 

  

§ 8 Arbeten i hamnen (uppföljning elarbeten)  

Hamnplanen behöver åtgärdas, behövs för att säkra upp lyft med båtar. Styrelsen tar hit 

entreprenör för att få en kostnadsuppskattning, Åke och Ulf tar kontakt. 

  

§ 9 Kommande arbetsdagar 

Tisdag 16 juni 18:00, gräsklippning m m. 

Tisdag 11 augusti, gräsklippning m m. 

Lördag 24 oktober, bomupptagning m m. 

 

Upptagning 

Lars Selevik tar kontakt med RCW lördag 26 september och lördag 10 oktober, start 08:00. 

 

§ 10 Övriga frågor 

Påminnelse om dekal på bilarna. 

 

Det har förekommit stölder av bensin i båtar. Klubben kommer kontakta polisen angående 

stölderna. 

Var observanta på vilka som rör sig inom klubbområdet bommen ska låsas. 

 

Skrivelse gällande regler för sommar och vinterplatser kommer skickas ut till berörda. 

 

Förslag på stadgeändringar gällande hamnregler, avgifter, styrelsens sammansättning och 

nyckeldisposition. 

  

§ 11 Nästa styrelsemöte, måndag 10 augusti. 

  

  

  

 

    


