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Protokoll fört vid styrelsemöte i Vejbystrands Hamnförening EK förening.  
Datum: 2017-01-28 
Tid: 10.00  
 
Plats: Ruffen 
 
Närvarande:  
Per Bjuvsten 
Peter Krumlinde 
Peter Knagh 
Thomas Östensson 
Anders Nordström 
Ann Lönnberg 
Björn Roxlin 
Johan Lundström 
Rolf Andersson 
 
 
 
 
  
 
Ej närvarande  
Michael Kurdve 
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1 Mötets öppnande 
Ordf. öppnade mötet, föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
 
 
2 Ekonomi 
Budget förslag skall tas fram till kommande styrelsemöte för att godkänna styrelsens förslag till 
budget inför årsstämman. Peter och Per tar fram förslaget. 
 
Löneförhandling skall ske med hamnkaptenen. 
 
Bokslutet är preliminärt klart och resultatet slutar på ett överskott på 37.000:-, revisionen är inte 
genomförd och därför är resultatet preliminärt. 
 
 
3 Förslag på bygge av mur/pir för våg brytning. 
Styrelsen beslutar att inte startar något projekt, för bygge av stenkista i hamnbassängen, innan 
kommunens plan för stormsäkring av hamnen är klar. 
Styrelsen skall fortsätta driva frågan mot vår huvudman Ängelholms kommun angående åtgärder för 
stormsäkring. 
 
 
4 Asfaltering av hamnplan 
Idag vet vi inte när det kommer att bli asfaltering, bollen ligger hos kommunen. 
Provtagningen på hamnplanen är genomförd, och resultatet visar att det inte finns några skadliga 
ämnen i marken. 
Målsättningen är att hamnplanen skall vara asfalterad innan säsongen 2017 startar. 
 
 
5. Besiktning av hamnbyggnad 
Anders har deltagit i möte, som mynnat ut i diverse åtgärder som skall genomföras av byggnads 
företaget Kuno Bygg AB. 
 
Mötet hade inget nytt kring denna punkt. 
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6 Hamnkapten rapport  
10-12 platser kommer att bli 1 års platser. 
Båtplatsen som innehas av Bert Axel Wennerström kommer att förverkas eftersom platsen inte 
utnyttjas och inte betalats. På grund av detta lämnas platsen till bytarkön. 
Göran Nilsson vill ta över Stig Nilssons båtplats, och Fredrik Hansson vill ta över Kjell-Åke 
Hanssons plats, detta godkänns av styrelsen. 
 
 
 
7 Miljöplan 
Miljökontoret kräver att det finns en plan för hanteringen av bottenfärger innan den 31/3 2017. 
VHF skall vara behjälpliga i framtagningen av planen men det är kommunens ansvar att lämna in 
planen till miljökontoret. Per ansvarar för kommunikationen mot kommunen. 
 
Angående LOVA-bidrag så kan föreningen inte söka detta eftersom det gäller bara för ideella 
föreningar. 
Offerter skall inhämtas för att etablera en spolplatta i samband med asfalteringen av hamnplanen. 
 
Beslutades att köpa in 2 st slipmaskiner med utsug, som kan användas av medlemmar vid rengöring 
och underhåll av båtar m.m. 
Anders ansvarar för inköpet kostnaden blir 21.500:- slippapper kommer att bli kostnad för den 
enskilde användaren. 
 
 
8 Stormskador 
Yttre piren har fått stora skador efter stormen Urd och det saknas i dag mycket sten som skulle 
behövas fyllas på. Södra piren och bryggorna behöver också omfattande reparationer. 
Förslaget från styrelsen till kommunen blir att förlänga stolparna som håller flytbryggorna för att 
bryggorna inte skall slita sig. 
Kommunen är underrättad om skadornas omfattning och vi väntar på åtgärder. 
Per kontaktar Peter Björkkvist. 
 
 
9 Avtal med kommunen 
Avtal för 2017 kommer att tecknas för ett år, kommunen har uppgiften att skicka över ett nytt avtal. 
 
 
10 Övriga frågor 
Förslag på gökotta i maj månad för alla båtplatsägare. Alternativa datum är 30/4 eller 6/5. 
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11 Årsstämma 
Stämman hålls den 9/4 klockan 17.00. Johan bokar Viktoriagården. 
Smörrebröd fixas från Snitten. 
Ann kontaktar valberedningen. 
 
 
12 Nästa möte  
Tisdagen den 14/3 klockan 18.00 

  
 
 
 
 
Vid pennan Thomas Östensson  


