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  Vårmötet  
 

 §80. Mötets öppnande 

Ordförande Magnus Swärd hälsar alla välkomna till mötet. Därefter presentat-

ion av styrelsen 

  

§81. Ekonomi 

426,868:- på sparkontot. 197,000 på Swedbank. 

 

 §82. Medlemshantering 

 288 medlemmar har betalt. Betalningsmoralen är låg trots påminnelse faktura 

och påringning. Nästkommande säsong kommer faktura på medlemsavgiften i 

nov. Nästa möte måste ekonomin revideras. 

 

§83. El märke. 

Dem som betalt el märke kommer att kunna hämta det på Granskär.  

Nästa år kommer betalningen av el att göras om. Medlemsavgift 700: - och el 

200: - kommer på samma faktura. Om man betalar senare så kommer det att 

kosta 300: - 

 

§84. Information 

Man måste ha rätt elsladd för allas säkerhet. Anslag finns uppsatt på hur slad-

den ska se ut. Taggarna aktiveras på våren och dem som inte betalt kommer att 

tas bort. 

Klubbholmsvärd under 3 veckor kommer att vara Christer och Yvonne Ling. 

Cilla och Hans Enlund kommer att åka och kolla ibland. 

Ulla och Anders kommer att tillfrågas. 

Kom ihåg adress ändring, mail och tel.nr. 

När det gäller bilparkeringen i hamnarna så driver alla båtklubbar frågan 

gentemot kommun. 

Bustern är bara till för klubbholmsvärdarna. Den är ett arbetsredskap. 

Den får också användas om någon skulle bli akut sjuk.  

 

§85. Kommittéer 

Festkommittén presenteras: 

Festkommittén kommer i sedvanlig ordning att bjuda på kaffe + tårta. Priser 

till lotteri mottages tacksamt. 

Som vanligt kommer det att kosta 150: -   

Festkommittén ställde frågan om det fanns någon som kunde spela.  

 

Seglingskommittén presenteras: 

Familjeseglingen kommer att var den 13 juni och då kommer starten att ske 

med omvänt lys. Seglingskommittén efterlyser också priser. 
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Ungdomskommittén 
Sofia Hollaus fick tyvärr förhinder och kunde inte vara med. 

 

Vinterkommittén presenteras 

Det har varit 2 aktiviteter i vinter. Förslag på aktiviteter efterlyses. 

 

§86. Båtklubbarnas varv  
Magnus har ett antal gånger försökt att få information om hur Båtklubbarnas 

varv drivs. Efter att ha varit med på möte så fram kommer det att varvet drivs 

som hobbyverksamhet. Det är varken en ideell eller ekonomisk förening .  

BK Wega vill ha in Båtklubbarnas varv i VFBAB. Båtklubbarna ska stå som 

ägare. 

Magnus har bjudit in dem andra båtklubbarna till ett möte den 3 juni.   

     

   §87. Information rensning 

   Magnus informerar att föreningen har lagt undan 25,000: - i 4 år. 

   Det har tagits kontakt för att ev. kunna få bidrag till rensningen men inget klart. 

   Avsikten är att förlänga piren med en vågbrytare 20*3 m istället för flytbryggan. 

   Vi har fått 3 offerter som ligger ganska lika varandra. Gunnar Melander har kol  

    lat och vi kanske kan få en för 125,000:- + moms . 

    Ev. kan det bli y bommar på vågbrytaren det beror på vad det kostar. 

    Flytbryggan kommer att vara kvar men det är lite olika alternativ var den ska     

    ligga 

    Rensningen kommer att påbörjas när vågbrytaren är på plats. Rensningen får  

    bara göras höst och vår. 

    Kostnaden för att rensa kanalen till 2,5 m djup kostar ca 100,000: -  

    Kostnad för ytterbryggan ca 75,000: - 

    Innan rensningen bör en scanning av botten göras. Likaså efteråt. 

    Markström vill ha 3,500: -  

    Tony Karlsson kollar om det finns någon annan som kan göra det 

 

    Tidplanen är att upphandlingen ska vara klar innan sommaren. 

    Sälja båthuset med tillträde i sep.  

    Finns det möjligheter att vi kan få sponsring? 

    Information kommer att läggas ut på hemsidan 

    Repetition av HLR utbildningen önskas 

 

    §88. Mötet avslutas 

    Magnus tackar för visat intresse 
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 Västerås den 4 juni 

 

 

  Vid Protokollet                                                                Justeras 

 

 

 

    Astrid Bengtsson                                                             Tomas Staberyd 
Sekreterare                                                                        Vice Sekreterare                                                                


