
  

  

KOLMÅRDENS BÅTKLUBB KBK  
  

  

Styrelsemöte den 10 augusti 2020 kl 18.00.   

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

Henry Walther, Ulf Negendank.   

  

§ 1 Ordförande Lars Selevik öppnade mötet.  

  

§ 2 Kallelse och dagordning godkändes. 

  

§ 3 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

  

§ 4 Gunnel redogjorde för det ekonomiska läget 

Det är några medlemmar som inte betalat medlemsavgift alternativt avgift för 

sommaruppläggning. Ordförande tar kontakt med berörda. 

 

De som inte har kommunicerat att båtarna är kvar på land kommer att faktureras för 

sommaruppläggning samt straffavgift. 

 

§ 5 Nya medlemmar 

En ny medlem 

   

§ 6 Styrelsen behöver lösa hur vi hanterar frånvaro av hamnkapten. 

Hans Ahlström går in temporärt som hamnkapten.  

Styrelsen har inte tillgång till aktuell kölista för sommar- och vinterplatser. För att lösa 

situationen kommer en lista tas fram med vad som är känt från medlemsansökningar samt 

förfrågningar som är kända från medlemmar i KBK. 

 

Beslut för att få stå i kö för sommar- eller vinterplats ska man vara medlem. Stadgarna 

kommer förtydligas och tas upp för beslut vid nästa årsmöte. 
 

§ 8 Arbeten i hamnen (uppföljning elarbeten)  

KBK Har fått offert på markarbete på hamnplan, kostnad 20tkr. 

  

§ 9 Kommande arbetsdagar 

Tisdag 11 augusti, gräsklippning, trimmer, flytta ut ställningar/vagnar på hyllan m m. 



Lördag 24 oktober, bomupptagning m m. 

 

 

Upptagning, lördag 26 september och lördag 10 oktober, start 08:00. 

 

§ 10 Övriga frågor 

 

KBK styrelse har beslutat att skänka pengar till Hjärnfonden till minne av Bengt Karlsson. 

 

KBK har behov av att få kontroll på elanläggningen, Henry tar kontakt med elfirma för att 

göra en elbesiktning samt ta fram en ritning på klubbens installationer. Vidare ska en 

beskrivning av vattenanläggning tas fram, Håkan Elm tar kontakt med Pelle Ohlsson 

angående anläggningen och vad som ska utföras inför sommar och vinter. 

 

Styrelsen kommer fortsätta att ta fram en underhållsplan för hamn och byggnader. 

 

Beslut att KBK kommer salta grusvägen fram till hamnen, Ulf N tar kontakt med entreprenör. 

 

Påminn återigen om dekal på bilarna, medlemmar får inte använda vägen från fiskeparkering 

till klubbens område om man inte har en dekal. 

 

Parkering inom klubbens område ska ske på anvisade platser. 

 

Uppdatera ordnings- och säkerhetsreglerna med att presenningar ska tas ned över 

sommarperioden. 

 

Förslag på stadgeändringar gällande hamnregler, avgifter, styrelsens sammansättning och 

nyckeldisposition, parkeringsböter etc. 

  

§ 11 Nästa styrelsemöte, måndag 12 oktober 19:00. 


