Protokoll fört vid medlemsmöte i Mönsterås Segelklubb 2019-05-22
Varvet kl. 19.00
11 medlemmar närvarande utöver styrelsen.
§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Peter Johansson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 3 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll väljs Tommy Nyberg och Hans-Olof Johansson.
§ 4 Föregående protokoll
Föregående protokoll, som är årsmötesprotokollet, godkänns.
§ 5 Anmälda frågor
Inga inkomna frågor
§ 6 Skrivelser
Inga inkomna skrivelse
§ 7 Rapport från kassören
På kontot finns idag 740’ kr. 28’ kr saknas fortfarande i obetalda fakturor. Om endast medlemsavgift
saknas påminns detta inte om.
Styrelsen har beslutat om en investering av en förlängning av brygga A som ger nio nya platser.
Investeringen är på 168’ kr.
Arrendet för vattnet vid Varvet var ej budgeterat för i år då det ej fakturerades förra året. Arrendet
är på 10’ kr /år. Markägaren har tillfrågats om att efterskänka detta till klubben, där vi inte fått något
svar.
Kommunen har tillfrågats om ett evenemangsbidrag för NM/SM för Drakar i augusti. Inte heller här
har vi fått något svar.
§ 8 Rapport från Varvskommittén
Beslut om utbyggnad av brygga A med nio platser. Djupet är kontrollerat.
Gästhamnsvärdar sökes till flertalet av sommarens veckor.
Nytt förslag för samlingslokal med ett enplanshus. Två husföretag har visat intresse för
totalentreprenaden för uppförandet. Bygglov måste vara klart före ansökan hos allmänna
arvsfonden. Kolla med kommunen så att löftet om ett bidrag på 30% av byggkostnaden kvarstår.
Ansökan planeras att skickas in efter semestern. Total byggkostnad på cirka 3,9 miljoner.
Kassören önskar en plan för hur stora investeringar som planeras de kommande åren. Anders E
hjälper till med detta.
Arbetsdag på Varvet och Segelholmen den 6/6.

§ 9 Rapport från Segelholmen
Vattnet är påkopplat sedan 2 veckor tillbaka. Ett landfäste återstår att fixas. Renoveringarna av
klubbhuset är snart klara. Ommålning av stugan ska göras den 6/6.
Anmälan till jubileumsfesten är öppen för medlemmar t.o.m. den 27/5. Där efter öppet för även icke
medlemmar.
§ 10 Rapport från ungdomssektionen
Seglarskola för ungdomar under vecka 30. Även möjlighet för vuxna att delta. Bidrag från kommunen
på 20.000 kr som en ”kostnadsfri sommaraktivitet”.
§ 11 Rapport från kappseglingssektionen
Planeringen för NM/SM för Drakar pågår.
”Sjöplaneringen” i stort sett klar, men saknas en del landpersonal.
Saknar bord och bänkar.
I dagsläget är 16 båtar anmälda.
Hotelldelen på Kronmunken är tillgänglig för att boka boende.
Båthus 3 ska iordningställas för festligheterna.
Kvällskappseglingarna pågår. Kalmarsundsregattan på lördag och Dämman Runt den 30/5.
§ 12 Nya medlemmar
Inga nya medlemmar till detta möte.
§ 13 Övriga frågor
•
•
•
•

Upplevs positivt med den medskickade kalendern.
Intäkter i betalbössan till sjösättningsrampen, 1600 kr.
Låda för betalning av gästhamnsavgift ska sättas upp.
Saknas funktionärer till Kalmarsundsregattan, vilket kan ses som ett genrep till
NM/SM.

§ 14 Nästa möte
Årsmöte i november
§ 15 Mötet avslutas
Ordförande tackar och förklarar mötet avslutat.
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