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Hamnkommitténs tillträdande ordförande PeO Svensson hälsade välkomna och presenterade
HK:s underlag för mötet.
1.
2.

Under presentationen och diskussion gjordes följande noteringar:
Peter Örtendahl och Lennart Engström avtackades med blommor för det idoga
arbete de nedlagt i Hamnkommittén.
Föreslogs att en diskussion förs mellan Hamnkommittén och
Anläggningskommittén om resp. kommittés arbetsuppgifter och ev.
förändringar.

3.

Genomgång av hamnens ekonomiska utfall visade att bruttovinsten efter direkta
kostnader är drygt 4 mkr.

4.

I intäkter för hamnplatser ingår inte intäkter för Sällskapets egna båtar. Detta
gäller dock ej Kassören i GKSS Anders Holmquist redogjorde för det
ekonomiska läget i sällskapet t.o.m. månad 10. Koncernens budget är ca 20 mkr.
Resultat: +0,5 mkr. Eventverksamheten har gått +200 kkr jämfört med deras
budget. (hamnen har gått med ca +200 kkr, HK:s anm). Inga beslut har tagits om
utbyggnad av hamnen. Beträffande 600 reverser före 1980 på beloppet 3000:vardera, föreslås från styrelsen att dessa skall lösas in.
Brev kommer att skickas till reversinnehavarna med fråga hur man vill göra med
reverserna, behålla, lösa in alt. skänka till sällskapet. Båtplats får behållas. Nya
insatser från båtplatsinnehavarna skall ej uttagas. Värdering av sällskapets hela
båtinnehav skall göras av Knape Marin för att säkerställa korrekt redovisning i
koncernen.

5

Efter diskussion om betalautomat i hamnen beslutade mötet i princip enhälligt
att föreslå inköp av betalautomat. Matchracingbåtarna som betalar avgift.

6.

Fyren i hamninloppet, som ej fungerat på många år, måste återställas så att den
fungerar.

7.

Hjärtstartare måste finnas på GKSS. Bör kunna drivas som en arbetsmiljöfråga.
Kanske en kurs i hjärt- lungräddning till våren också.

8.

Antal toaletter i klubbhuset är för få. Måste bli fler. Detta påpekas ofta av
gästande båtar och har påpekats från hamnkommittén diverse gånger utan gehör.
Duschväggar som saknas bör åtgärdas. Anläggningskommittén har lovat åtgärda
detta.

9.

Stäven mot bryggan gäller alla platser på piren för att undvika att skada rodret

10.

Alla var överens om att få mail om vad som händer i hamnen är viktigt.
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11.

Information från styrelsen saknas generellt och utlovade protokoll på hemsidan
finns inte.

12.

Vakthållning i hamnen bör kunna minska stöldrisker men även bidra till ökad
klubbkänsla. HK bör fundera på detta.

13.

Förtöjningsgods bör förbättras hos många båtar liksom att elkablar skall hålla
godkänd standard.

HK:s nye ordf. PeO Svensson tackade för visat intresse och givande diskussioner.
Vid pennan
Klas Forssell ( Hamnkommittén)
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