Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb onsdagen den 4 mars 2020
Plats

Kullö Klubbstuga, Kalmar

Närvarande

Christer Jennemyr, ordförande
Kent Olofsson, kassör, vice ordförande
Benita Johansson, sekreterare
Mattias Håkansson, samordnare underhåll Varvet
Git Jennemyr, samordnare Festkommitté
Ulla Axelsson, suppleant
Olof Jernold, suppleant
Kenneth Sylvander, sakkunnig kök

§ 1 Mötet öppnas
Christer hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Christer presenterade dagordningen vilken godkändes.
§ 3 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.
§ 4 Ekonomisk rapport
Kent redovisade KBK:s ekonomi vilken är fortsatt god.
§ 5 Övriga rapporter
Underhållsgrupp Varvet
Inget nytt att rapportera.
Bulletin/Avisering
Årets medlemsavgifter är aviserade via e-post. Korrekturet till nya Bulletinen gicks igenom.
Festsamordnare
Invigningen av nya köket, nu på fredag den 6 mars är i antågande. Det är 22 anmälda än så
länge. Klubben bjuder på smörgåstårta, kaffe och kaka. Nästa träff är den 18 mars då vi
välkomnar nya medlemmar.
Stuguthyrning
Inget nytt att rapportera eftersom februari månad har ägnats åt köksrenovering.

§ 6 Lägesrapport nya köket
Nu är köket klart för användning. Det har varit ett gediget arbete med planritning, färgval,
knoppar, lådinsatser, spis-, kran- och fläktinköp. Rensning av udda och äldre köksprylar,
montering av skåpstommar, kakelsättning, montering av lister, eldragning, vvs-arbete,
fläktinstallation samt städning för att få allt klart innan invigning. Ett stort tack från styrelsen
till Kenneth Sylvander, Jan (Pille) Söderling, Peter Nilsson, Mattias Håkansson, Gunnar
Theander och alla övriga som hjälpt till. En inventeringslista är på gång, som ska vara en
hjälp för de som hyr lokalen.
§ 7 Medlemsförslag hjärtstartare
Medlemsförslag har inkommit, om att alla medlemmar donerar 100 kr var för finansiering av
ny hjärtstartare. Styrelsen anser att ingen donation av medlemmarna är bör göras. Ny
hjärtstartare kommer ev köpas in till hösten.
§ 8 Strandstädning Varvet
Styrelsen har av Skäggenäs Bygdegårdsförening SVOIF fått förfrågan om att städa en del
av stranden från skräp runt Skäggenäs. Styrelsen åtar sig att rensa område 8 och halva
område 9 enligt SVOIF:s karta. Det är från viken runt udden fram till Rays stuga. Detta
kommer att utföras bl a under våra årliga städdagar.
§ 9 Växtlighet och muddring Kullö
Kommunen har svarat på vår skrivelse om den ökade växtligheten i vattnet. Metoder för att
komma till rätta med problemet undersöks av kommunen. Det innebär en stor kostnad att
muddra, som inte planeras i nuläget. Beträffande prickar i inloppet till Kullö kommer Pelle
Hallström att ansvara för åtgärd. Christer håller ärendet levande och kontaktar kommunen
och även Johan Persson.
§ 10 Årsmöte SBF i Oskarshamn 21 mars
Klubben är inbjuden att närvara vid SBF:s årsmöte, Christer och Kent med respektive
företräder klubben.
§ 11 Övriga frågor
Styrelsen riktar ett varmt till Carl Andersson (SHE) för TV-antenn och installation.
§ 12 Nästa möte
Nästa möte bestäms till måndagen den 6 april kl 18:30 i klubbstugan.

Vid protokollet

Justeras

Benita Johansson

Christer Jennemyr

