Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 3 september 2018
Plats:

Klubbstugan

Närvarande: Christer Jennemyr, ordförande
Kent Olofsson, kassör
Benita Johansson, sekreterare
Mattias Håkansson, Samordnare Underhåll Varvet
Git Jennemyr, suppleant
Ulla Axelsson, suppleant
§ 1 Mötet öppnas
Christer hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Christer presenterade dagordningen vilken godkändes.
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll upplästes och godkändes.
§ 4 Ekonomisk rapport
Kent redovisade KBK:s ekonomi för styrelsen. Ekonomin ser fortsatt god ut.
§ 5 Övriga rapporter
Underhållsgrupp Gamla Varvet
På staketet finns lite kvar att färdigställa. Eftersom kossor besökt området runt
dassen/förrådet och stökat till det med bl a tunnor, diskuterades en eventuell inhägnad där.
Vi avvaktar i nuläget eftersom hösten nalkas. Altandäck återstår nu i höst att göra.
IT-samordnare/Aktuella Nyhetsbrev
Brev inför städdag på varvet den 14 oktober, brev bör gå ut 10 dagar innan, alltså 4 oktober.
Festsamordnare
Midsommar gick inte enligt tradition! Eftersom vi höll till i klubbstugan med uppsatt partytält.
Många tyckte det var bra och trevligt ändå. Kräftskivan hölls på samma sätt, och den var
också trevlig med lotterier osv. Lotterivinster kan skänkas under hela året, behöver inte vara
koncentrerat inför festligheterna, för att hjälpa festkommitén.

Stuguthyrning
Vi har köpt nya stolar på Återbruket eftersom de blåa har börjat gå sönder.
§ 6 Medlemsförslag fast tak Gamla Varvet/altanbygge.
Vi börjar med att göra ett altandäck nu i höst. Styrelsen anser att det räcker att bygga en
golvyta, för att montera partytältet på sommartid till en början.
§ 7 Medlemsförslag El på Gamla Varvet
Det går inte att koppla på sig på Rays el, vi måste teckna ett eget abonnemang, vilket
innebär stora kostnader för klubben. Vi håller på att titta på kostnader för elstolpe och
eldragning med elektriker.
§ 8 Ny beachflagga KBK
Beachflaggan har blåst sönder, vi behöver en ny. Det är en bra vägvisare till besökare.
Rickard beställer en så fort som möjligt.
§ 9 Reparera partytältet
De små hålen behöver åtgärdas, Mattias köper PVC-lim. Lagning sker till våren.
§ 10 Kranförare i höst
Upptagningar av båtar pågår. Kent bjuder in kranförarna för att samla in lyft och betalningar.
§ 11 Övriga frågor
Valberedningen bjuds in till nästa möte.
§ 12 Nästa möte
Nästa möte blir den 8 oktober kl 18:30.
Vid protokollet

Justeras

Benita Johansson

Christer Jennemyr

