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Styrelsemöte 

Arilds Hamnförening  

Söndagen den 27 september 2015 kl. 09.30 

Rusthållargården 
 

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

 

1. Välkomnande. JEE 

 

2. Föregående protokoll. RL 

 

Årsmötesprotokollet upplästes. Stadgeändring om fråga till styrelsen som skall inkomma 3 

veckor före årsmötet. Skall tas upp och beslutas på nästa årsmöte. 

 

Konstituerande: Lars B kassör, Rolf L sekreterare. Henrik W valdes av styrelsen som 

hamnkapten och Max G som hamnfogde 

 

3. Resultat och balansräkning kommentarer. LB 

Intäkter av hamnavg. 14 300. Ytterligare hamnavg på omkr 2000 kr förväntas, vilket blir 

ungefär samma som säsongen 2014 (17 000). 

Bidrag: sedvanliga 25 000 kr + efter ansökan grön turism, 7000 kr extra. Arrende 30 000 

kr inbet.  

Kontorsmaterial 2000 kr utgift för nya kassakvitton 

Vinst: 124 093 kr för årets första 8 mån.- 

 

4. Rapport från möte med Höganäs Kommun. JEE/LB 

Rapport utskickat till styrelsemedlemmarna. 

Hamnstyrelsens förslag till ritning av ny toalettbyggnad inskickad till kommunen. Det är 

viktigt att hamnstyrelsen är involverad i den slutgiltiga utformningen av denna byggnad 

inkluderande toalett och dusch. Hamnstyrelsen (Bolle och Lars) kommunicerar med HK så 

att inte byggnation inkräktar under hamnens högsäsong. Bolle tillskriver kommunen om 

förlängning av stenpiren åt sydväst för att skydda toalettbyggnaden. Nytt möte med HK 

planeras angående detta. 

 

5. Projekt Hamntoaletten. JEE 

Se ovan 

 

6. Projekt Kätting sista etappen. HW/LB 

Inre västra hörnan kvar. Kätting från kasunen på träbro till stora pir. Lars B undersöker 

marknaden för tillräckligt grov kätting (omkring 15 m) för detta. Henrik och Lars tar fram 

kostnadsförslag för genomförande av detta till nästa styrelsemöte före beslut om 

genomförande. Tillsyn av befintliga fasta förtöjningsanordningar genomföres i så fall 

samtidigt. Bolle fixar ritning över aktuellt hamnområde. 
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7. Rapport om löpande ärenden, bojar, båtplatser sommar/vinter mm. HW 

Alla som ansökt om tillfällig båtplats under sommaren utom en (Björn W) fick sådan.  

Spelet gick i sönder men lagades av Henrik. Fyra utombordare stals under sommaren. 

Utplacering av ljus med rörelsesensorer diskuterades. Lars B undersöker detta.  

 

8. Övriga frågor.  

9. Nästa möte: söndag 29/11 kl 0930 på Rusthållargården 

 

 

 

Rolf Lundgren   Jan Eriksson 

Sekreterare   Ordförande 

http://www.arild.se/
mailto:arildshamnkapten@arild.se

