HELENEBORGS BÅTKLUBB

Protokoll från medlemsmötet tisdagen den 6 september 2011 kl. 19.00
1. Mötets öppnande
Peter Fägersten öppnar mötet som inleds med en bildvisning från Båtklubbarnas dag
och från årets Båtliv och scouting.
2. Protokolljustering
Peter går igenom föregående protokoll och mötet beslutar att lägga det till
handlingarna.
3. Skrivelser
Krister Ulvenhoff tar upp den skrivelse han skickat till Kenneth Kempendahl på
Södermalms stadsdelsförvaltning. Kenneth har svarat att han ska besiktiga trädet.
Varvschef Martin Eriksson har bokat ett möte för en mer omfattande trädbesiktning till
fredagen den 9 september. Krister kommer också att delta på mötet.
4. Ekonomi
HBKs kassör Annette Sunnebo kunde tyvärr inte delta på mötet men hälsar att
ekonomin är i god ordning och att budgetar hålls.
5. Hamn
Hamnkapten Pelle Ennerling berättar: Brygga 8 har fått vatten och några pålar har
slagits ner. En varvsgrupp, bestående av Pelle, Martin Eriksson, ass. hamnchef Max
Lindqvist, ass. varvschef Johan Holmlund och bryggbasbas Ludvig Lindström har
bildats, som tillsammans ska arbeta med frågor kring hamn och varv.
Hamnen har varit så gott som fullbelagd hela sommaren. Några platser har inte
utnyttjats vilket bör undvikas då vi bör idka aktivt båtliv.
På varvet står en båt som sålts men som den nya ägaren ej vill kännas vid. Klubben
försöker nu få båten såld.
En medlem uppmärksammar att båtar till och från kör för fort i kanalen. Strömma
kanal har dock efter påtalan sänkt hastigheten i kanalen. En medlem kommer med
förslaget att placera en uppblåsbar polisdocka vid ingången till kanalen med
förhoppningen att fler ska uppmärksamma hastigheten och framförallt svallet.

6. Varv
Varvschef Martin Eriksson berättar: Fackverken ska avslutas under hösten. Boden är
flyttad till sin rätta plats. Jollebryggan planeras. Servicebryggan är svår att hålla
ordning på och vikten av att vi alla hjälps åt att hålla efter poängteras. Träverkstan är
igång och Dick Olsson håller utbildningar.
Innan upptaget av båtar sätter igång måste området bakom klubbhuset röjas varför en
arbetsplikt kommer att anordnas till den 17 september. Anmälningar tas tacksamt
emot.
Stockholm gas genomför renoveringar av gasledningar på stora planen. Under första
upptaget kommer detta arbete fortfarande pågår.
Det är ett problem är att många båtar ligger kvar länge i hagen. Styrelsen är medveten
om problemet och har därför utarbetat nya rutiner för hur uppföljningen av
långliggarna sker. Förhoppningen är att det ska leda till att fler båtar hamnar i vattnet.
En medlem föreslår öppna renoveringsdagar då långliggarna visar upp sitt arbete och
berättar om problem och lösningar.
7. Klubbhus
Angelica Skifferberg berättar kort om allt som hänt och händer: Anna Sofia Tarukoski
har renoverat väggmålningen i klubbhuset. Automobilhistoriska klubben har varit här
under sommaren. Samarbetet med husbilskampingen har fungerat bra. Den externa
uthyrningen har varit något mindre. Storstädningen är på gång och en arbetsplikt
kommer att ordnas i samband med det. Taket till klubbhuset behöver målas om och en
medlem som är expert på området är kontaktad. Nästa pubkväll blir i oktober.
Angelica vädjar till alla att ta ansvar för våra gemensamma ytor. Det är inte roligt för
någon, funktionär eller medlem, att mötas av otorkade bänkar, skräp och disk.
Flera medlemmar uppmärksammar hur trevligt det varit att ha kaféverksamhet i
klubbhuset och de ser gärna att den verksamheten fortgår.
I och med arbetet med jubileumsboken har Per Jarl tittat igenom många gamla bilder
från HBK:s historia och han föreslår att det ska ordnas en fotoutställning i klubbhuset
Per undersöker frågan vidare.
8. Idskär
Angelica berättar: På tre välbesökta arbetsplikter har man ätit gott men framförallt
fixat massor. Bryggorna är lagade, dock inte helt klara men mycket bättre. Vassen är
klippt. Hela storstugans ytterväggar och alla fönster är nymålade. En ny ljusslinga är
installerad. Storstugan har försetts med hydrofor. Toaletterna har fräschats upp. En
träeka är inhandlad.
Lördagen den 17 september kl. 10-15 kommer en arbetsplikt att hållas för stängning.
Anmälningar mottages tacksamt av Angelica.

9. Arbetsplikt/Vakttjänst
Arbetsplikt
Johan Axbom är ny arbetspliktsansvarig. Johan har av funktionärerna fått uppgifter om
vilka medlemmar som gått arbetsplikt under året. Dessa uppgifter kan dock vara
ofullständiga vilket medlemmarna ombeds ha överseende med.
Vakttjänst
Det har varit incidenter i hamnen under sommaren. Bland annat har båtar haft
påhälsningar och förtöjningar lossats så att båtar drivit omkring i kanalen. Det har
även förekommit en brand i grannklubben. Erfarenhet visar att incidenterna inträffar
tidig morgon. Michael Bengtsson, ansvarig för vakttjänst, föreslår därför att
vakttjänsten förlängs till att vara från 22:00 till 06:00.
Mötet beslutar att vakttjänsten från och med vintervakten 2011 ska gås mellan 22:00
till 06:00. Mötet gör tilläggsbeslutet att det under vintervakten är flex i starttid mellan
22:00 – 24:00, dvs. start mellan 22-24 och slut 06:00.
En medlem förelår att det ska vara möjligt för två medlemmar att dela på sina två
vaktpass, t ex genom ta två fyratimmars var istället för varsitt åttatimmarspass. Detta
är tillåtet så länge det sköts av medlemmarna själva och inte belastar
vaktadministratören.
Alla uppmanas att upplysa vakttjänstansvariga, Micael Bengtsson eller Janne Westin,
via sms om någon lampa eller dylikt är skadad eller saknas så att detta kan åtgärdas
snarast.
Vintervaktlistan ligger nu ute för tecknande till och med den 9 oktober. Vaktnätter
som ej ska tecknas är markerade med grått. Alla medlemmar ska teckna sig på
lämpligt pass i listan.
10. Övriga frågor
Miljö
Gabriella Fanger poängterar vikten av att vi klubben, för stadens invånare och
beslutsfattare, visar att vi värnar om miljön och den vattentäkt som alla våra båtar är
sjösatta i.
Det finns goda möjligheter att sortera miljöfarligt avfall och andra sopor. Det är viktigt
att vi alla tar oss tid att noggrant läsa vad som får slängas var. Burkar med ”något” i
får inte bara ställas i den blå Ecosimplex-containern då det omöjliggör sortering.
Osorterat och omärkt material leder till onödiga merkostnader för klubben. Gabriella
tar upp några viktiga punkter som också kommer att gå ut via mejl.
Hushållssopor kan sommartid slängas i kampingens sopkärl. Vintertid ansvarar dock
var och en för sitt eget hushållsavfall. Hushållsavfall får under inga omständigheter
slängas i containern som vintertid står på servicebryggan.
Klubben har ett samarbete med Pampas Marina som innebär att medlemmar till
reducerat pris (600 kr) kan få sin båt tvättad över spolplatta. Styrelsen har beslutat att

subventionera priset med 150 kr. Subventionen erhålls genom uppvisande av kvitto.
Mer information sänds ut till medlemmarna inom kort.
Bryggbasar
Bryggbasarna kommer att kalla till arbetspass på bryggorna för att bland annat rensa
bland gamla oanvända brygglådor samt laga och olja bryggor.
11. Mötets avslutande
Peter avslutar mötet.
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