FBK Vårmöte 2020 05 09, utanför klubbstugan
Protokoll
Närvarande: Ingen namnlista upprättad men mötet hölls i samband med arbetsdagen och ett stort antal medlemmar
närvarade
1. Välkomna. Olle Graeve ställföreträdande mötesordförande.
2. Val till ny Valberedning förrättades. Föreslagna var Gunnar Grönberg och Tommy Larsson. Mötet röstade
enhälligt JA till att Gunnar och Tommy bildar vår nya Valkommitté.
3. Arbeten i hamnen:
- Piren del 1 är i princip klar och vi tycks ha klarat kostnaderna som planerat.
-

Vågbrytarna: Informerades om status. Den gamla vågbrytaren i trä är skrotad och tanken är att bygga en
ny till nästa säsong. Hamnkommittén jobbar nu på att få ordning på de gamla plasttuberna och försöka
få ut dessa.

-

Arbetsdagen åstadkom de planerade jobben med bommar och sedvanligt iordningställande av bryggor.
Storstädning med container genomfördes och ojämnheter i markytorna jämnades ut.

4: Båtplatser, K-G Modin: Läget är gott. Det mesta är uthyrt men möjligheter finns för nya medlemmar, framförallt
mindre platser. Kom ihåg att anmäla till KG om ni inte avser att sjösätta så at platsen kanske kan hyras ut
tillfälligt.
5: Ekonomi: Kort rapport. Ekonomin är god. Vi håller oss inom planerade kostnader och faktureringen har gått bra
till medlemmarna.
6: Övriga frågor:
-

Åkeröviken. Olle Graeve skall kontakta samordnande för jobben i Åkeröviken och några frivilliga har
anmält sitt intresse till Olle. Mail kommer.
Isbryggans fundament börjar ge vika. Styrelsen tar detta till sig.
Ett viktigt påpekande togs upp. Det är bra om vi också kan ha en god uppslutning på den arbetsdag då vi
tar upp bommarna för vintern. Brukar vara för få som jobbar då. Styrelsen kommer att titta på detta.
Skarvfrågan togs upp. Kommunpolitikerna ligger på och följer riksbesluten i frågan. Opinionen växer och
det är bra med alla engagemang, t.ex. Facebookgrupperna mot skarv. Styrelsen kommer att bevaka
utvecklingen och se om vi som klubb kan trycka på.
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