Rangsta Båtklubb, RBK
PROTOKOLL Höstmöte 2013
MÖTESDATA

Tidpunkt: 2013-08-25 kl 17.00-19.00
Plats: RBK´s klubbstuga
Närvarande: 22 RBK-medlemmar
varav närvarande styrelsemedlemmar och suppleanter:
Henrik Winberg, Bengt Nilsson, Alf Persson, Krister Larsson, Marie-Louise Linderoth

MÖTESANTECKNINGAR
Ordf Henrik Winberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

1. HAMNEN

C-bryggan är klar.
Nästa aktivitet att att ta tag i:
- Resa upp och koppla in lyktstolparna som är inköpta
- Utreda behov av större mastskjul
Fråga om fiskeförbud ställdes. Beslutades att köpa in skyltar med ”fiske förbjuden”
Fråga om livbojar ställdes. Ska finnas en på varje brygga. Styrelsen kollar.
Krister redovisade ekonomin för hamnen.

2. ARKHOLMEN

Bosse S redovisade inkomna hamnavgifter på ca 20.000 :- hittills i år.
Mycket beröm tas emot av gäster för den fina ordningen på ön.
Andel gäster som betalar bedöms trots detta som låg varför fler skyltar efterfrågades.
Beslutades att köpa in 7 st skyltar angående hamnavgift.
Södra bryggorna börjar bli dåliga. Bedömningen är att ca 230 m plank behövs till 2014.
Virke för att laga trappor och bänkar behövs också.

3. UPPTAGNINGAR I HÖST

Henrik påminde deltagarna om att anmäla upptagning.
Aktuella datum:
21/9 Fast kran
4/10 Lastbilskran
5/10 Fast kran
Avgiften till traktorförare och kranförare kommer att höjas till 200:-/transport

4. ARBETSDAGAR I HÖST
Aktuella datum:
7/9 Henrik gick igenom planerade arbetsuppgifter

13/10 Henrik gick igenom planerade arbetsuppgifter
Bosse S efterfrågade en extra läpp längst ned på rampen till C-bryggan.
Pumpen till havsvatten för högtryckstvättar borde ersättas

5. EKONOMI

Krister redovisade klubbens ekonomi. Tack vare ett antal nya medlemmar, som hittat hit via
annonsering på blocket, ligger vi nu betydligt bättre till än budgeterat.

6. KLUBBENS SCHEMALAGDA AKTIVITETER

Henrik visade ”tårtdiagrammet” som visar hur styrelsens fokus ändras beroende på årstid.

7. MILJÖ

Marie-Louise berättade om de kommande planerna som finns beträffande toatömning och
spolplatta.
Den 1:a april 2015 blir det lag på däckstömning på i princip alla båtar som idag har
vattentoa. Klubben måste också ha en metod att kunna tömma båtarnas septitankar.
Troligen är en portabel anläggning med handpump och en utslagsvask kopplad till vår
avloppstank mest lämplig på RBK men detta ska utredas närmare.
Marie-Louise gav också tips på hur man sköter sin båt utan att kemikalier och annat hamnar
på marken.

8. ÖVRIGA FRÅGOR

Stölder:
2 st utombordare stulna den 18/8
Bosse S har också haft inbrott i sin motorbåt på land
Vagnar har stulits tidigare så Bosse tipsade om att kolla ifall försäkringen täcker vagnen.
Fråga ställdes om vi kan stänga vägen mot stranden då tjuvar kan komma den vägen
Frågan om nattvakter väcktes på nytt. Ett förslag på ett vaktschema ska tas fram av
styrelsen.
Triathlon: Henrik berättade om en ultratriathlonetapp där RBK var landstigningsplats efter
att atleterna simmat från Mörkö.
Valberedare saknas. Deltagarna uppmanades att försöka hitta en valberedare som kan
väljas in på årsmötet.
Henrik tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat.

Vid pennan Bengt Nilsson sekr.

Ordf. Henrik Winberg

