
 

Arilds Hamnförening, Box 289, 260 43 Arild. Pg 468 46 83-8 

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

Styrelsemöte 

Arilds Hamnförening  

Söndagen den 1 februari 2015 kl. 09.30 

Rusthållargården 
 

Protokoll 
Närvarande: Jan E, Henrik W, Max G, Rolf L 

 

1. Välkomnande. JEE 

 

2. Föregående protokoll. RL 

Genomgicks och lades till handlingarna 

Extra begärda bidraget från HK på 25 000kr har ej inkommit. LB skrivit till HK om 

detta 

 

3. Resultat och balansräkning kommentarer. JEE 

Preliminärt bokslut: beräknat resultat 22700. Utfall 35 285. Budget = 248 270 Utfall = 

236 230 

 

4. Rapport om Höganäs Kommuns arbeten. JEE 

HK återkommer med pråmen för kompletterande stenfyllning 

 

5. Projekt Hamntoaletten och skötseln av denna. JEE 

Placering av toaletter och dusch under utredning. HK ursprungliga mål är att 

anlägga en handikappanpassad toalett, om detta kan innebära att befintlig 

toalett/dusch renoveras med finansiering från HK återstår att se. 

 

6. Projekt Kätting. HW 

Kättingar levereras i mars. Städning av hamnbotten kommer att ske under helg i 

april med hjälp av frivilliga medlemmar. Henrik administrerar utläggning av nya 

kättingar och bojar under april-maj. 

 

7. Brev från Lars Ahlgren. JEE 

Formellt fel då undertecknad ej är medlem i föreningen. Bolle skriver till Lars A om 

ovanstående ändring.  

Skrivelsen kommer därefter att skickas ut med kallelsen till årsmötet, som kommer 

att utgå per mail. 

Styrelsen förhåller sig positiv till förslaget, om HK står för finansieringen, och 

omförslaget bifalles av årsmötet komma att driva det vidare med kommunen 

 

 

8. Rapport om löpande ärenden, bojar, båtplatser sommar/vinter mm. HW 

Båtplatser som ej utnyttjades under hela 2014: 838, 844, 857 

Patrik Stolt, Stranhagsv 19 har inkommit med ansökan om medlemskap men ej bet 

avg. Lars Andersson ansökt om köplats för sina 2 barn, Johan Billgren Ebba 



 

Arilds Hamnförening, Box 289, 260 43 Arild. Pg 468 46 83-8 

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

Sellgren. Medlavg ej erlagd. Påminnelse skall utskickas av Lars B. med angivande av 

sista inbetalningsdag.  

Bolle ändrar inital skrivelse med inbet senast en månad efter ansökan om 

medlemskap. 

Anders Adrén önskar överta Hannas medlemskap och plats på kölistan. Styrelsen 

bifaller detta byte. 

Byteslistan (Se föreg protokoll): De som tackar nej till erbjuden plats skall stå kvar 

på sin ordinarie plats på kölistan. Förslaget på föregående styrelsemöte förkastas. 

Protokoll på hemsidan skall uppdateras på hemsidan.  

Lennart W skall ha kopia på styrelsemötesprotokoll. 

Max skickar listor om antal gästövernattningar under 2014 till Henrik W 

 

 

9. Övriga frågor.  

Inga 

 

Nästa möte: Söndagen den 15 mars kl 09 30 på Rusthållargården. 

 Årsmöte: Lördagen den 4 april kl 09 00 På Rusthållargården 

 

De som önskar frukost i samband med nästa möte anmodas att anmäla detta till 

Rusthållargården dagen före mötet 


