Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 12 sep. 2017 i Tribunen, Långedrag

Närvarande: Per-Olof Svensson (Peo), ordf.
Eva Anghem (EA)
Göran Carlsson (GC)
Ulf Hallqvist (UH)
Lars Hedin (LH)
Robert Casselbrant ordf. GKSS (inbjuden)
Klas Forssell (KF)

vid protokollet

1. Peo hälsade alla välkomna speciellt Robert som vi bjudit in till dagens sammanträde. Peo
förklarade mötet öppnat.
2. Föregående mötesprotokoll genomgicks och godkändes.
3. Information från senaste styrelsemötet omfattade bl.a. att styrelseprotokoll finns på hemsidan
fortsättningsvis.
4. Underhålls- och investeringsplan för hamnen 2018-2022. Diskuterades och kompletterades. Se bif.
sammanställning bilaga 1.
5. Vinterplatsavtal. Priser för vinterplatser/boende är fastställda av styrelsen med 5% höjning efter 5
års oförändrade avgifter.
6. Utbyggnad av 2 toaletter samt duschväggar i omklädningsdelen i bottenvåning i klubbhuset.
Förslag har framtagits av KF och UH och finns på ritning daterad 2017 09 12. Genomgång med AK för
upprättande av kalkyl, tidplan och bygghandling. Peo ordnar möte.
7. Hamnvärdar. Information om hamnvärdarna under säsongen. HK sammanställer hur det har
fungerat och lämnar förslag till hur vi går vidare med frågan.
8. Arbetsdagar i höst. Arbetsdagar förslås till 9-12 oktober 2017. Arbeten som är tänkta att utföras:
- tvätta bryggorna
- montera brandsläckare mitt på bryggorna
- röja upp allt ogräs
- märka om nypålade platser med rätt mått och nummer
- måla akterstolpar
9. GKSS Krisplan har skickats ut till HK medlemmar. Synpunkter till nästa möte.
10. GKSS Likabehandlingsplan har skickats ut till HK medlemmar. Synpunkter till nästa möte.
11. Parkeringsutredning för GKSS område måste igångsättas och sjösättas senast våren 2018.
12. Betalar Brig-båtarna för sjösättning och att dom lägger till vid våra bryggor? Thomas Rahm
undersöker.
13. Kösystemet för att erhålla båtplats i hamnen ses över. Köavgift införs för säsongen 2018. GC
utreder tillsammans med Jenny.
14. Matarbryggans bärande konstruktioner samt hammarband på A-bryggan besiktigas av KF, LH, UH.
13. Nästa möte: onsdag 20 september 2017 kl. 18.00 i klubbhuset. Peo ordnar fika.
Göteborg 12 september 2017
Klas Forssell (sekr.)

Underhålls - och investeringsplan för GKSS hamnanläggning 2018 2022
2018
1. Byte av skadade pålar samt ompålning
2. Utbyggnad av en damtoalett samt en herrtoalett i klubbhuset samt
duschväggar dam och herr
3. Div. skador som skall åtgärdas samt nytt räcke vid servicebryggan
4. Hammarband repareras på A-bryggan
5. Material till ny brädgång på matarbryggan. (Tvärs istf. längsgående
6. Reparation av muren på piren
2019
1. Byte av skadade pålar samt ompålning
2. Ombyggnad av trädäcket vid hamnvaktstornet
3. Ny brygga norr om jolleslipen
4. Div skador som skall åtgärdas inklusive el
5.Ombyggnad av ”Rana-bryggan vid verkstaden

Beräknad kostnad

150

50
100
60
80

200
100
300
100
80

2020
1. Byte av skadade pålar samt ompålning
2. Byte av hammarband på A-bryggan
3. Byte av ytskikt på brygga B
4. Div skador som skall åtgärdas inklusive el

200
100
300
100

2021
1 Byte av skadade pålar samt ompålning
2. Div skador som skall åtgärdas inklusive el
3. Byte av ytskikt på brygga C

200
100
300

2022
1 Byte av skadade pålar samt ompålning
2. Div skador som skall åtgärdas inklusive el
3.Start av rivning av brygga H och G och ersättning med flybryggor

200
100
400

Noteringar

