
Minnesanteckningar 2019-09-08 
 

Henrik hälsar alla varmt välkomna och tackar alla för en bra arbetsdag. 
 
Henrik informerar att det finns en fullmakt som man får skriva på för att kunna påverka 
beslutet för en ny Landsortsfarled utanför Rangsta. 
 

1. Information 
 

• Henrik tackar alla som var med och engagerade sig och möjlig gjorde festen samt 

alla som kom och var med under festligheterna under dagen. 

 

• Inför sjösättning uppmanas alla att se till att vaggan har rätt nivå. De som har sina 

vaggor på annan plats än i båtklubben, behöver kontakta Patrik för att få veta sin 

plats. 

 

• Nytt kylskåp till klubbstugan är inför skaffat. 

 

• Båttvättsplats finns nu på B-bryggan. 

 

• Ny liten arbetsbåt finns på B-bryggan och årorna finns i stora förrådet. 

 

• Dörrarna till pumphuset och klubbstugan har fått en plåtskiva på utsidan, för att 

klara sig bättre mot vattenskador. 

• Förslag att sätta upp nya skyltar som visar besökare p-platser, speciellt på 

sommaren var RBK´s område är. 

• Montering av belysning för D-bryggan, blev klart idag, 8/9, arbetsdag. 

• Märkning av tomtgränsen behöver bli klar, det är bara lite kvar. 

• Ekonomin är helt enligt budgeten, allt ser bra ut. 

• Arkholmens budget är god. 

• Säsongens seglartävlingar startade 1/6 och sista var 31/8. Det var 9 båtar som 

deltog i 3 av alla tävlingarna. Alla resultat finns på hemsidan 

 

 

 



2. Miljö 

• Vi har haft inspektion av SMoHF i klubben och vi fick klart godkänt av 

SMoHF.  Från och med nästa år ska klubben vara helt giftfri. 

• Ett utsläpp har inträffat i hamnen under sommaren, utsläppet var så litet 

att det inte var något farligt. 

•  Inga kemikalier/ slaskvatten får inte hällas överbord utan ska tas med 

hem. 

• Toatömingen är klar för användning, en information kring användandet 

ska sättas upp i tömingshuset. 

• Det finns ett vattenfilter i pumphuset, som man kan byta när det behövs. 

3. Specifika frågor 

• Henrik har fått en fråga om klubben kan ha en backluppeloppis, t.ex. i 

slutet på en arbetsdag. 

• En ny ”skrubbis” ska skyndsamt köpas in till klubben. 

• Alla båtar ska vara märkta, märkningslappar finns i en låda på bordet i 

klubbhuset. Alla saker som man lägger i förrådet SKA märkas, t.ex. 

bommar, jollar m.m. 

• Föreskrifter ang. förtöjningar kommer att komma ut på hemsidan. 

• Förslag av en förtöjningsboj finns, Patrik undersöker det juridiska i 

ärendet. 

• Olåsta grindar/ dörrar har förekommit. Nu är det utbytta lås på båda 

dörrarna i klubbhuset. Nu går båda dörrarna automatiskt i lås när de 

stängs. 

• För att inte klubben ska bli skyldiga för ekonomisk vinning i skrift, ska 

föreskrifter och stadgar ses över av styrelsen.  

• Från och med nu utser valberedningen styrelsen olika poster. 

• Henrik informerar om hur läget är just nu, gällande den nya 

Landsortsfarleden utanför Rangsta.  Det är 4 olika skrifter inlämnade av 

gruppen Havsörn som arbetar för att bestrida Landsortsfarleden utanför 

Rangsta. 

• Det ska sättas upp nya områdesskyltar på RBK´S område.   

• Årets gröna alger var en riktigt otäck massa nere i hamnen. 



• Klubben har satt upp några bihotel, på Hellens initiativ. 

• Uppe på vinden har det iordningsställts utrymme för att medlemmar ska 

kunna få möjlighet att hyra plats för att förvara lite båtsaker t.ex. segel, 

tampar, m.m. med en max vikt på 100 kg. Ett kontrakt kommer att skapas 

för hyrning av en plats a 400 kr. 

Det material som inte är godkänd för förvaring på vinden kommer att tas 

bort omgående.  

Ett kö system kommer att upprättas, det finns i nuläget 2 som är 

intresserade av en förrådsplats.  

Vid intresse maila till Affe. 

Det finns visat intresse att bara hyra vinteplats för båt i klubben. Styrelsen 

håller på att undersöka frågan. 

 

 

Övriga frågor 

 

En husbil kom i somras och undrade om de fick stå här? 

Mötet beslutade att det är ok att stå en natt enligt allemansrätten.  

 

 

 
 


