Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 21 april 2022 i klubbhuset.
Närvarande:

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

1
2
3

vid protokollet

Peo hälsade alla välkomna och förklarade dagens HK-möte öppnat.
Föregående protokoll godkändes.
Läget på pågående och planerade arbeten:
a. Hammarband på piren, 27 st har bytts, samt 8 st akterstolpar har utbytts.
b. Ny elkabel till brygga B och piren har lagts ner från läge innanför klubbhuset till resp.
brygga. Inkoppling har skett. Dawab bistod Gelnet vid förläggningen.
c. 13 elstolpar har beställts och levereras i maj 2022.
d. Tribunen. Arbeten med nya stolpar startade 20220419 och beräknas vara färdigställt
20220430. När grundläggningsarbeten är färdigställda slipas och lackas golvet invändigt.
e. Utveckling av båtplats B3. Gick ej att utföra då pålning omöjliggjordes pga stora
stenblock.
f. Miljörummet är iordningställt och klart att användas.
g. Övrigt att planera för arbetsdagar: infästning av flaggstänger, skärmskydd, brädgångar på
B och C bryggorna, Tvättning av C, D, E, F bryggorna. Dessa arbeten kommer att utföras
om vi får frivilliga till nästa arbetsdagar.
4 Arbetsdagar. 6 och 7 maj 2022 kl. 9-16. Mari K gör utskick.
5 Elsituationen. Framledes kommer det ej vara gratis el på sommarsäsongen. Alla får betala
liksom man gör på vintern.
6 Motioner till årsmötet. Peo informerade om den mängd motioner som inkommit.
7 Renligheten på restaurangen i klubbhuset är ej tillfyllest. Bl. a. har det saknats tvål på
toaletterna. Peo tar upp detta med Thomas Rahm.
8 Utvändigt klubbhuset. Finns ytor som behöver åtgärdas snarast. Skall vi få besök t.ex. av
kungligheter bör det se någorlunda ut. Peo kontaktar anläggningskommittén.
9 Avslutningsmöte för vårsäsongen blir 2022 06 03 kl. 18 i tribunen.
10 Nästa möte är 2022 05 19 kl. 18.00 i klubbhuset. Fika ansvarig är KF.
11 Peo tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Göteborg 2022 04 21
Klas Forssell (sekr.)

