Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 21 aug. 2018 i klubbhuset, Långedrag

Närvarande:

Per-Olof Svensson (Peo) ordf.
Eva Anghem (EA)
Göran Carlsson (GC)
Lars Hedin (LH)
Ulf Hallqvist (UH)
Leif Skarenhed (LS)
Klas Forssell (KF)

vid protokollet

Till dagens möte hade även inbjudits Julia Dahlberg (hamnvärd), Göran Ahlström (senior hamnvärd),
Ove Muller (senior hamnvärd) samt Jennie Johansson.

1. Peo hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagens möte är tänkt att endast omfatta genomgång av erfarenheter från säsongen avs
gästande båtar mm
- Antal gästande båtar bedöms som ganska lika 2017. Många från Tyskland i maj.
- Många förhandsbokningar i juli. 125 hela säsongen. I snitt har dessa legat i hamnen 1 v.
- Det har varit fullt i hamnen vissa dagar; när det var som varmast och vid extrem hård
vind. Ingen båt som kommit till hamnen har nekats plats.
- Ibland har det varit dålig disciplin från GKSS båtägare i hamnen avs grön och
rödmarkering av båtplatsen. Lämpligt att göra utskick vad som gäller i hamnordningen.
- Inventering av röd/gröna platser gjordes var 3. Dag.
- Bör kunna registreras i Gomarina om plats är röd eller grön.
- Att betala i appen ger ej kvitto.
- Betalningsmoralen för gästande båtar verkar ok.
- Gomarina-automaten var ur funktion 1 ½ vecka under sommaren. Hyfsat bra service från
Gomarina.
- Parkeringsvakter är här för sällan. Kontakt tas med parkeringsbolaget.
- Hamnvärdarna kanske bör vara här till kl. 21 då det kommer in båtar rel. sent.
- Julia är intresserad att deltaga i planeringen för säsongen 2019 avs. arbeten/tider mm.
- Information av kappseglingskommittén till hamnvärdar avs. släcka bränder,
hjärtlungräddning.
- Julia tyckte att samarbetet med senior hamnvärdar gått bra och dom varit ett fint stöd.
Tyvärr var det ingen senior under juli månad.
- Många klagomål att Wifi inte fungerade.
- Duschar och toaletter har fungerat bra.
- Snabbare båt än hamnekan vore att föredra.
- Betalningssystemen generellt bör utredas.
- Kanske bättre skyltsättning vid sjösättningsrampen vore bra.
- Många cyklar på bryggorna tyvärr.
- Båtplatsinnehavarna bör utbildas bättre.
- Badförbud i hamnen. Skyltning förbättras.

-

Kodbytesdisciplinen ses över.
Information till gästande båtar var sopor, oljor mm förvaras måste förbättras.
Miljöstationen saknar belysning, ej städad samt vad det är för regler som gäller. Detta
måste åtgärdas.
Sugtömningen fungerar inte tillfredställande; bl.a problem med slangar.
Jennie: ompålning för platser 17x5 m bör göras på A-bryggan samt uppgradering till 32
ampere. Tas lämpligen upp i budget 2019.

Vi tackar alla som ställt upp och speciellt våra gäster, som kommit med värdefull information
om hur det fungerat i hamnen under innevarande säsong och vad vi kan förbättra till
kommande säsonger.
Nästa möte 12 september 2018 kl. 18.00 i klubbhuset. KF ordnar fikabröd.
Göteborg 2018 08 21
Klas Forssell

(sekr)

