Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 19
oktober 2020.
Plats:

Klubbstugan, Kullö

Närvarande:

Christer Jennemyr, ordförande
Kent Olofsson, vice ordförande och kassör
Git Jennemyr, samordnare festkommittén
Mattias Håkansson, underhållsansvarig Varvet
Ulla Axelsson, suppleant
Olof Jernold, suppleant
Peter Nilsson, valberedningen
Roland Kihl, valberedningen

§ 1. Mötet öppnas
Christer hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning
Christer gick igenom dagordningen. Denna godkändes.
§ 3.  Föregående protokoll
Ulla läste upp föregående mötesprotokoll som godkändes.
§ 4. Ekonomisk rapport
Kent redovisade KBK:s ekonomi, vilken är fortsatt god.
Bokslutet för föregående räkenskapsår är klart.
§ 5. Övriga rapporter
- Underhållsgrupp Varvet
Mattias rapporterade att 6 medlemmar deltog på städdagen på
Varvet den 11 oktober. Borden är flyttade till trädäcket, ställningen
är nedmonterad och hjärtstartaren har flyttats till sin plats på
klubbstugan, Kullö. Därmed är allt under kontroll på Varvet.
-Nyhetsbrev

Christer uppgav att nyhetsbrev har sänts till medlemmarna i
början av oktober gällande städdagen på Varvet och årsmötet.
Nytt nyhetsbrev kommer att sändas ut om c:a en vecka.
-Festsamordnare
Git meddelade att nästa aktivitet är höststädningen på Kullö den 1
november. Klubben bjuder på korvgrillning och fika.
-Stuguthyrning, ny hyresinfo
Christer uppgav att texten i hyresinformationen nu är uppdaterad
enligt det beslut som fattades på styrelsemötet den 14 september.
Christer meddelade även att uthyrningen har ökat under hösten.
§ 6. Varvet:Torrdasset möte, arrende/markköp kommunen
Christer meddelade att försäljningen av marken, där Kalmar Båtklubb har ett
arrende, förväntas bli klar i början av november. Kalmar kommun är
intresserad av att köpa marken. Vi avvaktar därför t.v. med frågan som gäller
latrintömningen.
§ 7. Inför båtsportmötet
Mattias Håkansson och Carsten Svärd kommer att representera KBK på
båtsportmötet den 27 oktober på serviceförvaltningen Kalmar kommun.
De kommer bl.a. att ta upp:
-utprickningen in till Kullö
-5-knopsskylt vid ”infart” till Kullö
-upplevda parkeringsproblem på Kullö, förslag på åtgärder
-önskan om större uppställningsplatser
-önskan om muddring
§ 8. Valberedningen
Peter Nilsson redogjorde för de omval som är aktuella. Roland och Peter
uppgav att de är klara med sitt uppdrag.
§ 9. Årsmötet
Git meddelade att anmälan till festen efter årsmötet måste göras senast 1
november.
Vi håller till i Skälbys festlokal som är mycket rymlig och medger flexibilitet.
Menyn är coronaanpassad; varmrätt som serveras portionsvis i individuella
förpackningar. Kaffe med lämpligt ”tilltugg” kommer också att serveras.

§ 10. Städning Kullö 1 november

Vi gick igenom vad som är viktigast att göra denna dag. Det finns jobb både
utomhus och inomhus att ta tag i, som t.ex. hösträfsning, fönsterputsning
m.m.
§ 11. Kalmar Water Expo
Partykompaniet har haft kontakt med Christer angående båtmässa som
planeras i samarbete med kommunen under 2020-05-14–05-16. Vi har där
möjlighet att, utan kostnad för klubben, ex.vis hyra en monter och därigenom
kunna profilera oss på lämpligt sätt. Vi diskuterade detta och bestämde att
KBK ska delta på för oss lämplig nivå.
§ 12. Övriga frågor.
Vi hade inga övriga frågor idag.
§ 13. Nästa möte
Nästa möte är det konstituerande mötet i direkt anslutning till årsmötet
lördagen den den 7 november 2020.
Vid protokollet

Justeras

Ulla Axelsson

Christer Jennemyr

