
 

Arilds Hamnförening, Box 289, 260 43 Arild. Pg 468 46 83-8 
Telefon hamnfogde 0703-855 655 

 

Styrelsemöte 
Arilds Hamnförening  

Söndagen den 19 juni 2011 kl 09.30 
Rusthållargården 

Närvarande: Jan E, Lennart W, Henrik W, Lars B, Max G, Anna F, Ulf J, Rolf L 
Adjungerad: Magnus B 
 
 

1. Välkomnande. JEE 
 

2. Föregående protokoll. RL 
Upplästes av Rolf. Carl Boris-Möller har tilldelats plats 810 och inget annat.  
 

3. Ekonomi. LB 
Balansrapport redovisades av Lars B. Eva E. har ej betalt medl.avg för 2011 och strykes ur 
medl.registret. Inga frågor angående resultat och budget. 
 

4. Inbjudan till Lomma hamn. JEE 
Styrelsen har fått en inbjudan från Limhamns hamn för att diskutera kommunens 
delaktighet i eventuella större förbättrings- och förändringsprojekt i Arilds hamn. 
 

5. Projekt Y-bommar. Lägesrapport. LB 
Försenad leverans av beställda bommar beräknad till 28/6. Brev har utgått till berörda 
båtägare. Tio öglor fastsatta i botten är offererat till 175 000 kr. Inspektion av 
bottenförhållanden krävs för att fast pris kan ges. Lars kontaktar Ulf Bohlin för diskussion 
om ytterligare detaljer kring detta. Om positivt utfall återkommer Lars med e-mail därefter. 
Nästa steg blir att gå vidare med en bottenundersökning och kostnadsförslag. 
 

6. Rapport om Matrikel/Medlemmar och Tilldelade platser platsbredder mm. LW/MB 
Ny medlemsmatrikel och hamnplatstilldelning utskickad av Lennart. Intresseanmälan från 
två personer har inkommit via hemsidan, men ingen betalning erlagd. Registreras ej som 
medlemmar förrän avgift erlagts. Platsbredderna på insidan av lilla pir diskuterades. Ingen 
ytterligare förändring av hamnplatsbredder innan eventuellt permanentande av bommar 
beslutas. 

 
7. Rapport om fördelning av Tillfälliga platser. MB 

Tio stycken har ansökt och sju har kunnat tilldelas tillfällig plats enligt önskemål. 
Båtplatsakturor för nästa säsong skall kompletteras med uppmaning att ta del av 
hamnordningen med tanke på regler för sjösättning och ansökan om tillfälliga platser 
 

8.  Tidpunkt för tjärning av bryggor. HW 
 Utföres till hösten 
 
 



 

Arilds Hamnförening, Box 289, 260 43 Arild. Pg 468 46 83-8 
Telefon hamnfogde 0703-855 655 

9. Firmateckningen lydelse i dagens protokoll skall stämma med den som finns i 
stadgarna. JEE 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelseordföranden ensam 
eller kassören jämte annan styrelseledamot i förening. Enligt §11 i stadgarna 
 

10. Sjöräddningen på Arildsdagen den 23 juli. JEE/GE/HW 
OK 
 

11. Teater ”Commedia dell´Arte” 10/7 kommer att visas i Klötet. JEE 
Hamnföreningen ej inblandad i detta arrangemang 

 
12. Övriga frågor.  

Nya båtplatskontrakt diskuterades efter utskick av förslag från Bolle. Beslöts att 
styrelsemedlemmar får fundera på detta och komma in med synpunkter och ev. 
ändringsförslag av det gamla kontraktet. Befintligt kontrakt och Bolles version bifogas 
protokollet 
Yttre renorvering av toalettbyggnaden angelägen. Max tillfrågar Thomas Jönsson om 
offert för gjutning av nytt golv nedanför trapporna utanför entrén. Avloppen fungerar 
dåligt. Magnus beställer rensning från Sydspol. Hamnföreningen faktureras. Nya åror till 
hamnekan inköpes av Magnus 
 
Nästa möte: Söndagen den 28/8 kl 0930 på Rusthållargården 
 
 
 
 
Rolf Lundgren    Jan Eriksson 
Sekreterare    Ordförande 


