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Styrelsemöte Arilds Hamnförening 

Söndagen den 12 maj 2013 kl. 09.30 Rusthållargården 
 

Protokoll 
Närvarande: Lars B, Sören E, Göran E, Anna F-A, Rolf L, Max G, Torsten R, Jan E. Adj: Henrik W 

 
1. Välkomnande. JEE 

Ordföranden hälsade särskild de nya styrelsemedlemmarna välkomna. Rolf accepterade uppdraget som 

sekreterare och Lars som kassör. 

 

2. Föregående protokoll. RL 
Genomgicks och lades till handlingarna 

I årsmötesprotokollet står fel maximala båtbredder angivna. Rätt enligt nedan. 
Båtplatsavgifter     Beslut  2012-13    Beslut 2014 

  
• Platsbredd 1,8 meter max båtbredd 1,7m  1 470 kr 1 530 kr 
• Platsbredd 2,0 meter max båtbredd 1,9m  1 470 kr 1 530 kr 
• Platsbredd 2,2 meter max båtbredd 2,1m  1 875 kr 1 950 kr 
• Platsbredd 2,5 meter max båtbredd 2,4m  2 130 kr 2 220 kr 
• Platsbredd 3,0 meter max båtbredd 2,9m  2 560 kr 2 665 kr 
• Platsbredd över 3,0 meter   3 200 kr 3 200 kr 
• Avgift för alla platser med Y-bom eller Kätting       500 kr 

 

 

 

3. Ekonomi. LB. 

 

- Balans och resultaträkning.  
25 000 kr erlagt i arrendeavgift till kommunen (budgeterat först i juni) 

12 000 kr erlagt för elarbeten som budgeterades för 2012. . 

Helårsbudget: kostnader för reparationer kommer att överstiga budget. Elkostnaderna verkar överstiga 

budget 

210 000 kr i kassan. Vilket beräknas räcka för att täcka budgeterade utgifter. 

Inga frågor eller oklarheter angående balans och resultaträkning 

 

4. Av årsmötet fastställd utdebitering 2014.  JEE/LB 
Förtydligande angående hamnplatskostnader. Priset för Y-2,5m med max båtbredd  2,2 m. hamnar i samma 

prisklass som hamnplats 2,2m med max båtbredd 2,1 m. Priset för Y-2,3m med max båtbredd  2,0m. hamnar i 

samma prisklass som hamnplats 2,0m med max båtbredd 1,9 m. Bör förtydligas till nästa årsmöte: Utdebitering 

bör ske efter max båtbredd. 

 

5. Hamnens elektriska utrustning. Statusrapport. GE 
Göran informerade allmänt om elsäkerhet och ansvarsfördelning. Bolle tar upp gränsdragningsproblematiken 

angående ansvar vid en Arildsvandring med bla Peter Kovacs den 12/6.Vid detta möte kommer 

minnesanteckningar att föras och skickas in till samhällsbyggnadsförvaltningen för diarieföring. Kontroll av att 

detta sker kommer att göras av ordföranden. 

 

6. Höganäs kommuns anslagstavlor 
Turistinformation och anslagstavlor varav en planeras stå vid pumpstationen öster om parkeringsplatsen, vilket 

är kommunens mark. Hamnstyrelsen kan acceptera en placering kloss intill vita muren mitt emot ruffen om 

placering inom vårt arrende blir aktuell. I så fall efter förhandlingar med hamnstyrelsen 

 

7. Medlemslistan, Båtplatskön mm. JEE 
Mats Öhrstedts nya båt ligger nu tillfälligt på Hans Båges plats, då den är för bred för hans ordinarie plats. 

Hamnkapten hanterar detta problem efter regelverket. 
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Rigmor Santessons plats vakant. Styrelsen beslutar att överflyttning till någon av sönerna är ok efter förfrågan. 

Ulf Jakobsson avföres från kölistan. 

 

 

8. Sommarens aktiviteter. JEE 
Städdag den 8 juni. Liten container och tjära till bryggorna ordnas av Henrik. 

Skrivelse till byalaget om ev. liten del av vinsten för Arildsdagen för byalagets utnyttjande av hamnplan och 

ruff. 

 

9. Spelet, Slipavgifter, tillfälliga platser mm. Rapport från Hamnkapten. HW 
Spelet under reparation. Pris för allt enligt Henrik nödvändigt arbete inklusive transporter offererat till 20 000kr 

+ moms. Bengt Göransson och kiosken ansvarar för gästplats- och slipavgifter. Toaletterna går med mer än 5000 

kr back, delvis pga utökat utnyttjande pga Kullaleden. Lars tillskriver kommunen om detta och begär 10 000 kr i 

extra tillskott. Reklamation på gjutningen utanför toaletterna. Max kontaktar utföraren. 

 

10. Övriga frågor. JEE 
Konstaterades att Ulf Jakobssons bortgång ej föranleder några förändringar i övrigt i styrelsens sammansättning 

under nuvarande år. 

 

11. Nästa möte. JEE 

Söndagen den 7 juli kl 0930 på Rusthållargården 

 

 

 

 

Rolf Lundgren    Jan Eriksson 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


