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Styrelsemöte 

Arilds Hamnförening  

Söndagen den 12 november 2017 kl. 09.30 

Rusthållargården 
Protokoll 

Närvarande: Jan E, Lars B, , Henrik W, Rolf L, Sören E, Göran E 

 

1. Välkomnande. JEE. 

 

2. Föregående protokoll. RL. 

  

3. Resultat och balansräkning kommentarer. LB. 

 

Hamnföreningen har erhållit 29 934 kr + 12 500 kr som bidrag för grön kvalitetsturism 

från HK efter ansökan.  

378 000 i kassan före löneutbetalningar. Efter hamnavgift inbet räknas en kassa på ung 

500 000 kr i januari nästa år.  

 

4. Vår ekonomi är god och det är därför lämpligt att diskutera projekt med syfte att 

ytterligare förbättra hamnen. ALLA 

Träbrygga längs stora pir ut till böjen för lättare äntring av båtarna. 

Konstruktion av extra vågbrytare i vinkel ut från stora pirs nocke, alternativt förlänga 

stora pir, genom att gjuta en ny kasun i förlängningen av stora pir. Kontakt tages med 

HK för ekonomisk hjälp med detta. 

Renovering av ruffen. Denna är i viss mån beroende av när färdigställande av nya 

toaletter blir av, vilket inte än är klarlagt. 

Justering av akterförtöjningen till båtplats 824 

 

 

5. Förslag till svar på Maria Fänges hamninspektion. JEE;HW, 

Inkluderar en ändring av hamnförordningen. Uppsamling och avrinning av spolvatten 

vid bottenrengöring. Uppsamling av spolvatten blir HK ansvar. Förslaget och 

förändringen av hamnförordningen godkännes och skickas till M Fänge. 

 

6. Besked från Karl-Magnus Andersson om Höganäs kommuns planerade åtgärder. JEE 

Fogning av lilla bro och reparation av stora bro beräknas under nov-dec 2017. Leif i 

Bräcke har ej ännu utfört sitt arbete som han redan fått betalt för. Bolle kontaktar K-M 

om detta 

 

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

Hamnekan skadades under senaste stormen. De gula bojarna kan ej tas upp pga detta. 

Får således ligga kvar under vintern om vi inte kan få låna en annan båt för ändamålet. 

 

8. Fördelning av ev. lediga platser. HW 

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


 

Arilds Hamnförening, Stora Vägen 1, 263 73 Arild. www.arild.se 

BG 199-8145; Tel hamnkapten 0703-855 655; arildshamnkapten@arild.se   

Fredrik Posse tilldelats och accepterats plats 817, Björn Odlander plats 824 och Patrik 

Samson pl 895. Oklart angående tilldelningen av plats 843. Rolf kontaktar Henry 

Bengtssons son. Reglerna tillåter överlåtelse av hamnplats, men ej köplats. Således 

måste Henry ta hamnplatsen och senare inkomma med en förfrågan till styrelsen om 

överlåtelse. 

Det är styrelsens uppfattning att alla båtägare bör betala medlemsavg till 

hamnföreningen. Medlemmarna upplyses om detta i samband med årsmötet. 

 

 

9. Hamnens belysning stormskador och automatisk belysning på Hamnen. HW 

Diskuterades inkapsling av uttagsskåpen på hamnen för att undvika skador i smb med 

hård vind. För närvarande fungerar all el tillfredsställande. 

 

10. Fiber till Hamnkontoret. JEE 

Anmält till Höganäs energi för planerad inkoppling under våren 2017 

 

11. Övriga frågor. 

Förslag till stadgeändring att föreslås årsmötet 2018: Valberedning väljs i samband med 

årsmötet och nyval eftersträvas var sjätte år. 

 

12. Nästa möte.  

 

Söndagen den 25/2 kl 0930 på Rusthållargården. Arildsrummet bokat för 8 personer 
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