Pershagen 17-09-01

Protokoll ifrån PBK´s styrelsemöte, 2017-08-29.
Plats: Klubbstugan.
Närvarande:
Thomas Adler, Jarmo Järvinen, Anneli Bill, Lars Isenberg, Christer Hjelmfeldt, Anders
Jensen.

1. Mötets öppnande: Thomas öppnade mötet med att hälsa alla deltagarna välkomna.
2. Val av protokollförare: Lars valdes till protokollförare.
3. Förslag till dagordning: Den utskickade dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll: Thomas läste igenom protokollet, protokollet godkändes.
5. Ekonomiska läget:
Lägesrapport ifrån kassören: Anneli meddelade att ekonomin i PBK är god, inget annat
fanns att rapportera.
Justering av depositionsavgifterna (för nycklarna) i bokslutet för 2016: Styrelsen kommer
att diskutera ett förslag med revisionerna, om att justeringarna gällande dessa depositions
avgifter skall föras in i 2017 års bokslut, inte i bokslutet för 2016 som det först var tänkt.
Thomas kontaktar snarast revisorerna.
6. Bryggan:
Bryggans kondition, rapport från bryggfogden: Jarmo meddelade att en
dykarundersökning gjorts, det framkom då att vissa kättingar hade rostat sönder och måste
bytas. Styrelsen beslutade att byte skall göras omgående, Jarmo kontaktar dykarfirman.
Eventuellt kan det också behövas några nya förankringsblock. Elsystemet skall också
kontrolleras, ansvarig elektriker kontaktas.
7. Slipen: Inget speciellt att rapportera.
8. Verksamhetsrapportering:
Thomas meddelade att vi avvaktar med uppdelningen av arbetsplikten i speciella arbetslag
tills 2018.
Arbetsplikten planeras nu som tidigare för en (alt. två) dag i höst.

Dagen för arbetsplikten bestämdes till söndagen den 17/9, kl. 14:00 – 18:00.

Exempel på saker som skall göras vid arbetsplikten är:
Ny anslagstavla.
Uppsättning av fågelskrämma på bryggan.
Byte av vissa gångjärns rör till brygg bommarna.
Röjning av ogräs och sly på slipområdet.
Justera/komplettera räcken ut mot bryggan, komplettera taggtråden runt brygg entrén.
Lägga dit trappstegen i slänterna på uppläggsplatsen.
9. Inköp av material: Styrelsen beslutade att köpa in en röjsåg för röjning av sly på
uppläggsplatsen. Lämpligt skyddsvisir skall också inhandlas, totalkostnad max 8000 kr.
Christer tog på sig ansvaret för att handla in lämplig röjsåg på Krauta´s medlemsdag den 31/8.
10. Medlemmar: Tre st. nya medlemmar har tillkommit sedan förra mötet, inga utträden har
skett.
11. Övriga frågor:
Prickar i infartsleden: Leden är nu skannad och 4 st. prickar är utplacerade.
Jarmo har gjort en mycket fin ritning/foto som visar djupen, efter egen uppmätning i somras.
Belysningen på bryggan: Den trasiga belysningen är nu lagad, felet var att en jordfelsbrytare
hade slagit ifrån. (Mycket viktigt att utrustning, som ansluts till bryggans eluttag är felfri så
inte jordfelsbrytaren löser ut.)
Gratis livboj ifrån Trygg-Hansa: Anders Lundgren beställer 4 st. livbojar med PBK tryck
på, Thomas skickar tryck underlag till Anders.
Ny klubbstuga: Jarmo meddelade att bygglovsansökan är inskickat före semestern med de
begärda kompletteringarna. Jarmo och Anders L. har stått för det fina arbetet med
byggnadslovsritningarna.
Jarmo uppskattar att arbetet med att demontera, frakta bort den gamla stugan och montera den
nya, inklusive inreda den nya, kommer att kosta ca. 75.000 – 100.000 kr.
Styrelsen beslutade att godkänna de nu begärda kostnaderna för projektet.
Nu avvaktar vi ett godkänt byggnadslov, förhoppningen är att vi skall kunna genomföra
byggnationen under senhösten detta år.
Båtupptagning:

Datum för upptagningen bestämdes till lördagen den 7/10 kl. 8:00. Detta
datum gäller för alla båtar på slipen.
12. Nästa styrelsemöte:
Nästa möte blir tisdagen den 17/10, tiden är flyttad ifrån den 10/10. Thomas skickar ut
kallelse.
December mötet blir tisdagen den 5/12.
13. Mötets avslutande: Thomas avslutade mötet och tackade de medverkande.
Protokollförare: ____________________________________
Lars Isenberg.

