Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 9 december 2021 i klubbhuset
Närvarande:

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

1
2
3

vid protokollet

Peo hälsade alla välkomna och förklarade årets sista HK-möte öppnat.
Föregående protokoll godkändes.
Resultatrapport hamnen t.o.m. 2021 12 07. Ett mycket positivt resultat för hamnen. Prel.
resultat ca. 1 mkr bättre än budget.
4 Läget på pågående arbeten. Reparation av hammarband startar 2021 inkl. ersättning av
skadade stolpar. Flaggstängers infästningar ok förutom 2 där reparation är nödvändig.
5 Information från Peo:s möte med Thomas Rahm. HK budget för 2022 är godkänd. Hamnavgift
för stora båtar höjs med 1000:- plus höjning med 2% som gäller alla platser i hamnen.
Ersättare till Erik Sandström är inte klart. Castellum ang. reparation av tribunens
grundläggningsstolpar. TR har ej fåt något besked trots påstötningar. HK har med detta i sin
budget och utför sannolikt detta arbete med entreprenör.
6 Ny medlem i Hamnkommittén. Vi nästa HK möte väljs sannolikt Håkan Enkvist in.
7 Bef. 12 belysningsstolpar på piren som ej är i funktion. KF har haft kontakt med företaget
Leading Light AB som marknadsför armatur på belysningsstolpar som drivs av solceller.
Behövs inga kablar och el. Belysning tänds via rörelsedetektor. Vi genomgång med
representant på Leading Light visade det sej att bef. stolpar på piren kan användas. Kostnad
för rubricerad belysning i våra 12 stolpar är ca 280.000:- inkl. moms. Detta inkluderar
solceller, batterier, armaturer, montage. Peo diskuterar med Thomas Rahm om detta kan
vara av intresse.
8 Det är stort missnöje bland vinterboende i hamnen avs. serviceavgiften meddelar GC.
9 Kameraövervakning inom GKSS område är ej färdigutrett.
10 Nästa möte är 2022 01 20 kl. 18.00 i klubbhuset. Fika ansvarig Lars Hedin.
11 Peo tackade alla för vad som genomförts inom Hamnkommitténs domäner och välkomnade
närvarande att njuta av mat och dryck som Peo så fint ordnat. Säkert med bistånd av hustru
Marie. Alla tillönskas en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Göteborg 2021 12 09
Klas Forssell (sekr.)

