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Styrelsemöte Arilds Hamnförening 

Söndagen den 26 augusti 2012 kl. 09.30 Rusthållargården 
 

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

 

1. Välkomnande. JEE 

 

2. Föregående protokoll. RL 

 

3. Ekonomi. LB. 

 

Gästplatsavgifter i år endast 8000 kr, dvs lägre än budgeterat. Y-bommar dyrare än 

budgeterat. 150 000 kvar i kassa. 

 

4. Projekt Kätting och Projekt Y-bommar. JEE/LB 

 

Kostnaderna för att genomföra detta projekt medför att en extra 

akterförtöjningsavgift för båtplatser som erhållit fasta akterförtöjningar måste tas 

ut. Hur stor denna skall bli utreds och förslag till ordinarie årsmöte om höjningsnivå 

fastställs vid nästa styrelsemöte. 

 

 

5. Resultat av förhandlingar med Höganäs Kommun och Dykarna. JEE/LB 

 

Förhandlingar med utförare (dykare) och kommunen genomförda och avtal med 

kommunen träffad. Detta innebär att kommunen faktureras och betalar hela 

kostnaden och hamnföreningen får ett ökat arrende på 50 000 kr, som kan delas upp 

på två år. Styrelsen beslöt att acceptera kommunens förslag och att arrendet under 

innevarande och följande år höjs med 25 000 kronor/år 

 

6. Genomgång av status för hamnens elektriska utrustning. Resultat. GE/LW 

 

Ansvarsfrågan vad gäller vad gäller elektrisk utrustning: Göran har författat ett 

dokument angående detta. Första delen (punkt 1) tar upp styrelsens ansvar som 

anläggningsinnehavare. Punkt 2 och 3 berör medlemmar i hamnföreningen och 

gästbåtar och läggs ut på hemsidan och som bilaga till hamnordningen. Anslutnings 

till elskåp står angivet till högst 25 m och att skarvkontakter ej får användas. Denna 

punkt diskuterades och kan medföra att fler elskåp måste införskaffas och monteras. 

Göran undersöker och reviderar eventuellt denna punkt. Styrelsen beslutar enligt 

ovan. 

 

Arbetet är pågående och viss försening inträffat pga sjukdom.  

 

Styrelsen beslöt att förlänga avtalet om elleverans med Öresundskraft, men att 

förlänga avtalsperioden till tre år med fast pris (48 öre/kwh). 

 

7. Medlemslistan, Båtplatskön mm. LW 
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Medlemsansökan Johan Magnusson men avgift ej inkommit.  Mats Öhrstedt har 

anmält intresse av bredare båtplats och uppsättes på byteslistan. Plats 804 är 

uppsagd till årsskiftet och plats 893 är ledig tills vidare. Båda dessa platser är 2 meter 

breda. Magnus Börjesson och Ann Ståhle står i tur att tilldelas dessa platser. Rolf 

kontaktar dessa och därefter eventuellt fortsatt kontakt enligt turlista. 

   

 

8. Uppsägning av gamla Båtplatskontrakt och utskick av nya plus ändring av 

Hamnordningen. JEE 

 

Kontrakt i föreliggande version godkänns av styrelsen och uppsägning av gamla 

kontrakt och nya för underskrift med följebrev skickas ut före 1 oktober. Bolle 

författar följebrev och skriver under kontrakten. Henrik, Anna, Lars och Rolf tar 

hand om utskick. 

 

9. Eventuellt nytt projekt. JEE 

 

Förslag till förflyttning av slipen till öster om lilla bron presenterades av Bolle. 

Projektförslaget föreläggs kommunen för diskussion angående kostnadsberäkning 

och finansiering. 

 

10. Rapport från Hamnkapten. HW 

 

Mycket positiv kritik från båtgäster byinnevånare och turister för ordningen i 

hamnen och de fasta förtöjningsanordningarna 

 

11. Övriga frågor.  

 

Inga 

 

 

Nästa möte: Söndagen den 7 september kl 0930 på Rusthållargården 

 

 

 

 

 

Rolf  Lundgren    Jan Eriksson 

Sekreterare    Ordförande 

 

  


