Årsmöte Grums Båtsällskap
2006-12-11
OK Älgens klubbstuga vid ishallen i Grums

Art
Datum
Plats
1

Mötet öppnades och kallelserna i GV-nytt och på hemsidan godkändes. Även
dagordningen godkändes utan protester.

2

Till mötets ordförande samt sekreterare valdes sittande, Leif Starck och Bernt-Olav
Berger. Justeringsmän blev Jan Andersson och Anders Karlsson.

3

4
5

6

Årsberättelsen lästes under några tysta minuter av årsmötet, och godkändes. Bokslutet
lyckades inte heller skapa några frågor.
Revisorerna, representerade av Ulf Raij berömde kassören för det mycket fina
ekonomiarbetet, och föreslog att styrelsen skulle få ansvarsfrihet för året 2006.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året 2006 utan protester.

Bryggfogdens rapport utvisade mycket rörelse under bryggavdelningen i klubben i år.
Mycket tack vare den nya bryggan som inhandlades till yttre området för upprustning.
Därför är det mycket lediga platser där ute än så länge. Men det har varit ett bra år. 13
stycken har inte gått sin vaktrunda i år, och kommer således debiteras på nästa års
faktura för detta.
Val av styrelseposter

A. Lars Myrén valdes till styrelsemedlem på 2 år

B. Haakon Berger valdes till styrelsemedlem på 2 år
C. Peter Palmertz valdes till styrelsemedlem på 2 år
D. Leif Nesset valdes till styrelsemedlem på 2 år
Val av övriga poster
a.
b.
c.
d.
e.
7

8

9

Stellan Karlsson och Ola Strand valdes till suppleanter på 1 år
Mattias Hallgren och Jan Rosén fortsätter som valberedning på 1 år
Seglingskommittén fortsätter 1 år, Tomas Dahlström och Kjell Stensson
Pierre-Haakon Berger tar hand om jollegruppen på 1 år
Revisorerna för nästa år blir Lurch och Johnny Skoog

Arbetsdagar för året 2007
Styrelsens förslag, 5 maj på våren och 6 oktober för hösten, samt 10 juli för arbetskvällen finner
stöd hos årsmötet och bestäms således utan protester. Stugvärdarna ska komma med förslag till
datum ute vid stugan till styrelsen

Avgifter. Styrelsen föreslår en höjning av kranavgiften med 100% för lyft mellan 1 november och 1
april varje år. Detta för att det sliter på kranen att köra den när det blir så kallt.
Övriga avgifter föreslås oförändrade.
Inga protester här heller, utan förslaget godkänns.
Höstfest. Styrelsen föreslår ett bidrag till den årliga höstfesten på 1000 sek. Samt att man tar en
”inträdesavgift”. Årsmötet godkänner förslaget.

10 Seglarnas prisutdelning föreslås ett bidrag på 1000 sek från styrelsens sida. Årsmötet godkänner
utan protester.

11 Övriga frågor

Bevakning. Man tycker att det är dåligt med bevakning på yttre bryggan pga av att det är
så dålig beläggning där ute. Styrelsen är medvetna om detta.
Ett förslag om att få välja var man vill gå vakt uppkommer, något som skett redan i år i
vissa fall, och styrelsen ber att få återkomma i ämnet med beslut.

Områdesbevakning. På grund av en del stölder de senaste åren då motorer och även
båtar försvunnit vill man ha någon slags bevakning på området. I det fall man väljer att ta
in utomstående vaktbolag blir kostnaden stor, och kan tänkas att läggas på exempelvis
uppställningsplatsen. Styrelsen ska kika närmare på någon lösning som inte blir alltför
kostsam för GBS.
DOCK är ett första steg att börja låsa bommen, vid in- och utpassering på området måste
bommen låsas. Det är i alla fall en början. Så om bommen står öppen, lås den!

Gräsklippning. Det är av största vikt att man parkerar där det är anvisat, och INTE PÅ
GRÄSMATTORNA. För att vi ska kunna sköta området enligt överenskommelse med Grums
Kommun är det viktig att parkeringen fungerar som den ska.
Spolplatta. Ett område framför A-bryggan är avsett för en framtida spolplatta och där ska
bilar inte parkeras. Detta område ska märkas upp.
Samtidigt vill båtägarna som har båtar vid A-bryggan då att det bereds plats för deras
bilar på piren där det i dag står vagnar på sommaren. Lösning kommer.
Bryggsituationen Karba. Många båtar ligger på platser som är avsedda för båtar som är
väsentligt bredare båtar, detta föreslås det ändring på. Bättre disponering av metrarna
helt enkelt.
Snöröjning. Snöröjning på Karba kommer att ske.

12 Mötet avslutas

13 Avgående varvschef Tomas Mörk, avgående bryggfogde Ann-Charlotte Jensen och
avgående sekreterare Bernt-Olav Berger avtackas av ordförande Leif Starck.

Sekreteraren tackar för sig

Bernt-Olav Berger, Sekreterare

Leif Starck, Orförande

Jan Andersson, Justeringsman

Anders Karlsson, Justeringsman

