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Styrelsemöte 

Arilds Hamnförening  

Söndagen den 12 Februari 2017 kl. 09.30 

Rusthållargården 
 

PROTOKOLL 
Närvarande: Magnus B, Göran E, Sören E, Henrik W, Jan E, Max G, Rolf L 

 

1. Välkomnande. JEE 

 

2. Föregående protokoll RL 

 

Genomlästes och lades därefter till handlingarna. 

 

3. Resultat och balansräkning och budget. kommentarer. LB 

Tom 31/12 2016. Rörelseresultat = 87 048,80. I kassan 245 691? Vissa oklarheter råder 

angående vissa poster, resultat och kassa. Bolle tar upp detta med Lars inför nästa 

styrelsemöte. 

Budgeterat för intäkter 2017=314 150 kr. Utgifter = 223 550 kr 

 

Diskuterade föbättringsprojekt som kan budgeteras inför 2017 då det finns mycket pengar i 

kassan: 1. Nedsänkt 40 cm bred nedsänkt träbrygga längs stora pir för lättare äntring av 

båtarna. 2. Fördjupning av hamnen väster om slipen.  

3. Renorvering av ruffen 

 

 

4. Samtal med Karl-Magnus Andersson om Höganäs kommuns planer. JEE 

Renorvering av lilla och stora pir börjar så fort tjänligt väder inträffar. 

 

 

5. Obetalda avgifter 

19 obetalda medlemsavg. 5 obetalda hamnplatsavgifter. Totalt 19 210 

Om avgift ej inkommit efter ytterligare en påminnelse strykes respektive från kö-listan 

resp blir av med sin hamnplats. 

 

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

Inget att rapportera 

 

7. Fördelning av lediga platser. HW 

Hans Båge har sagt upp sin plats (824). Erbjudes Bianca Malmgren max 9 m x 4 m. Rolf 

kontaktar. 

Plats 852 registreras på Hans Båge 

 

8. Gästbåtar och intäkter av dessa. Har vi möjlighet att öka antalet. MG 

Eventuellt göra om 824 till gästbåtsplats. 
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Eventuellt förbereda nya toaletthuset för tvättmaskin 

 

9. Lägesrapport om tillverkningen av de två vita träbänkarna på stora piren. MG 

Benjamin har ej påbörjat arbetet än, men skall vara färdigt före påsk  

Tillverkas i lärk. Vitmålas. 

 

10. Hemsidan. JEE. 

www.arild.se blir den samlande domänen som ägs av Byalaget. I denna kan man länka till 

varje förenings domän, i vårt fall www.arildshamn.se, på vilka hemsidorna för resp. 

förening ligger. 

 

11. Miljöinspektion och Björns dieseltank. Se bifogade brev. JEE/HW 

Inget nytt tills toalettbyggnaden planeras. Om då inte tanken kan byggas in tar Björn hem 

den 

 

 

12. Automatisk belysning (rörelsevakt) 

Göran och Henrik utarbetar förslag hur detta bäst skall utföras 

 

13. Övriga frågor. 

Styrelsen beslutar att införskaffa ett WiFi 4G abonnemang att användas bla av gästbåtar. 

HW ordnar 

Kullabygdens gräs och grönt kontrakteras för att klippa gräset på hamnföreningens mark 

tre gånger/år 

 

 

14. Nästa möte.  

Söndagen den 2 april 2017 kl 0930 på Rusthållargården. 

Årsmöte lör den 15/4 kl 0900 på Rusthållargården 
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