Protokoll vid GKSS hamnkommittés möte 1 mars 2016 i GKSS lokaler i klubbhuset, Långedrag.
Närvarande:

Per-Olof Svensson ( Peo), ordf.
Eva Anghem (EA)
Lars Hedin (LH)
Ulf Hallqvist (UH)
Peter Dahlsten
Klas Forssell (KF)
vid protokollet

1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Peter Dahlsten, som är ny kassör i GKSS, presenterade sej. Peter har varit medlem i många år
och har båtplats i hamnen för sin X382.
3. Föregående protokoll genomgicks och godkändes med smärre ändring.
4. Uppföljning av pågående aktiviteter:
-

-

-

-

Elinstallation brygga C. Genomgång av offerter avs. elarbeten har utförts av Erik
Sandström och KF. Beslutade 2016 02 26 att föreslå att Gelnet Elteknik AB att utföra
elentreprenaden då man bl. a. har lägst pris. Den totala budgeten elinstallationen är
400.000:-. 30 st elstolpar typ Tallykey T4 kostar 186.469:- inkl. moms. Offert Gelnet
Elteknik AB avs. elarbeten är 356.750:- inkl. moms. Detta innebär en totalkostnad på
543.219:-. HK kan med eget arbete och med hjälp av medlemmar i klubben få ner
kostnad till ca. 100.000:- över budget. Detta är denna summa som inte utnyttjades av HK
för 2015.
Pålning, krysspålning. Avvaktas till besiktning av pålbeståndet när det är möjligt efter
vintern.
Betalautomat, hamnvärdars arbetsuppgifter mm. LH väntar på besked ang. inköp av
betalautomat från Thomas Rahm.
Hamnvärdars arbetsuppgifter och deras antal diskuteras med Thomas Rahm (Peo, LH)
Räddningsutrustning, röd/gröna skyltar. Genomgång av hur infästning av stegar skall
utföras görs efter dagens möte.
Reparation av fyren i hamninloppet. Dick Berghede har meddelat att Sjöfartsverket
lämnat tillstånd att åter tända fyren. Kan den bli månadens fyr i GP? Kontakt med
Fyrsällskapet när fyren skall tändas?
Hemsida. Hemsidan är ”svårnavigerad” tycker många. Mycket info. Peo och EA träffar
ansvarig David Granath och försöker få förbättringar.
Duschväggar. Thomas Rahm har skickat mail till UH där han skriver att man fokuserar på
elstolpar på bryggorna och därför avvaktar med duschväggar.
Hjärtstartare. Besked väntas från Thomas Rahm.

5. Gasolskåpet vid tornet bör flyttas till annan plats. LH utreder.
6. Intäkter från sjösättningsrampen vid jollebryggan kollas. Ev. bom?
7. Nästa möte blir 2016 03 22 kl. 18.00 i klubbhuset. Välkomna då! UH fixar fika.
Göteborg 2016 03 01
Klas Forssell ( sekr.)

