Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 29 april 2019
Plats

Klubbstugan

Närvarande

Christer Jennemyr, ordförande
Kent Olofsson, kassör
Benita Johansson, sekreterare
Mattias Håkansson, samordnare underhåll Varvet
Ulla Axelsson, suppleant
Git Jennemyr, suppleant

§ 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. Det är en del som inte har betalat
medlemsavgiften, styrelsen beslöt att skicka en vänlig påminnelse.
§ 5 Övriga rapporter
Underhållsgrupp Varvet
Mattias informerade att städdagen utfördes av ett 20-tal medlemmar som dök upp med
räfsor och glatt humör.
Vi ska söka tillstånd att flytta vissa stenar mot strandkanten för att förhindra erosion. Det
finns tillfälle att få en ny (begagnad) brygga till lilla bryggan av kommunen.

IT-samordnare/Bulletin
Dags för nytt nyhetsbrev angående städdag 12 maj, Sjöräddningssällskapets träff den 15
maj samt puffa för Musik och grillkvällen den 5 juni.
Festsamordnare
Traditionsenligt Valborgsmässofirande på Kullö den 30 april kl 18.00. Ta med egen mat och
dryck. Klubben bjuder på kaffe och kaka.

Stuguthyrning
Christer tog upp att tältet som finns till förfogande i samband med uthyrningen skall vara
kostnadsfritt för medlemmar mot att man monterar/demonterar själv.
§ 6 Medlemsförslag om Trädäck på Gamla Varvet
Plattor placerades som grund för trädäcket på städdagen. Mattias informerade att under
dagarna 2-3 maj kommer däcket att byggas, Mattias ser till att det finns material på på plats
innan dess.
§ 7 Båtsportsmöte
Mattias informerade om vad som sas på mötet, där även Tommy, Carsten och Kenneth var
på plats.
Akutlyft mellan kl 22-06 görs av Sjöräddningssällskapet, Per André kan även tvångsköra
kranen vid behov. Det är bättre att låta kommunen vara ansvarig för detta då det annars
krävs vidare utbildning.
Muddring vid Kullö togs upp men ligger inte i planeringen i nuläget.
Vi får möjlighet att bifoga ett “flygblad” i samband med avgiftsaviseringen för båtplatserna
om vi vill. Rickard tar fram ett förslag.
Y-bommar får ej läggas upp på bryggorna. Bryggorna är ett allmänt utrymme samt att det
innebär en skaderisk.
Grindar får ej monteras vid bryggor för att förhindra stölder, pga att bryggan är ett allmänt
utrymme, man hyr “vattnet, inte bryggan”
Inga nya bord till varvet finns att tillgå i år.
Brygga G blir inte utbytt i år.
Fram till år 2020 görs uppdatering av sjökort för Västra sjön. Senare med fortsättning norrut i
kommunen.
§ 8 Medlemsregister
Kent föreslog att Rickard och Kent undersöker alternativet att sköta medlemsregistret via
Bas och delta i lämplig utbildning om det behövs.
§ 9 Eskader Ekenäs
Christer har bokat klubbstugan på Ekenäs den 6 juni. Styrelsen beslöt att vi pratar med
medlemmarna under kommande träffar, om upplägget inför eskaderseglingen. Mönsterås
Segelsällskap hälsar att vi är välkomna till deras klubbholme, Seglarholmen, bra att veta
inför en ev kommande eskadersegling. De har bryggor i tre väderstreck, så det går alltid att
hitta lä.
§ 10 Inköp tält Gamla Varvet
Styrelsen beslutade att köpa in nytt tält efter mötet.
§ 11 Medlemsförslag, kajband till bryggan på Gamla Varvet
Styrelsen kan inte besluta detta nu. Man behöver undersöka med bl. a kommunen hur t ex
isen kan påverka bryggan om den är försedd med kajband. Mattias undersöker vid lämpligt
tillfälle.

§ 12 Övriga frågor
Frågan om högtryckstvätt kom upp inför städdagen på Kullö. Vi har fått en högtryckstvätt
donerad, styrelsen ber Peter Nilsson kontrollera funktionen, annars får vi köpa in en ny.
§ 13 Nästa möte
Nästa möte bestäms till fredagen den 14 juni kl 18.00 hos Christer och Git.

Vid protokollet

Justeras

Benita Johansson

Christer Jennemyr

