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Protokoll fört vid styrelsemöte i Vejbystrands Hamnförening EK förening.  
Datum: 2017-12-03 
Tid: 10.00  
 

Plats: Ruffen 
 
Närvarande:  
Per Bjuvsten 

Peter Knagh 
Thomas Östensson 
Johan Lundström 
Pär Rampe 

Peter Krumlinde 
Göran Persson 
 
 

 
 
 
  

 
Ej närvarande  
Michael Kurdve 
Björn Roxlin 
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1 Mötets öppnande 

Ordf. öppnade mötet, föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
 
2 Ekonomi 
Ekonomin är fortsatt god, omsättningen för året landar på ca 260.000:-. 

Saknas räkning från VIF som är av större dignitet, året bör sluta på ett mindre plus resultat. 
Föreningen saknar revisor från  och med nästa räkenskapsår, styrelsen skall tillfråga diverse personer. 
 
3 Hamnområde 

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. 
 

Det finns problem med grundvattnet som pressar på mot kajkanten, detta kan bli ett problem i 
framtiden och skall påpekas till kommunen. 
Kontakt är tagen med kommunen om problemet med dräneringen vid kajkanten, vi hat inte fått 
någon reaktion än så länge. 

Möte har hållits med kommunen, minnesanteckningar har distribuerats till styrelsen. AGH genomför 
en utredning avseende hamnarna i kommunen, innan den är genomförd sker inga åtgärder eller 
reparationer. Jonas Henriksson är utsedd konsult för att göra utredningen kring hamnarna i 
kommunen. 

 
Beslutades om att bygga en plank runt sopcontainern, förslag att få ihop en pensionärs grupp som 
bygger detta. 
 

Fiber är nedgrävt till hamnkontoret och det återstår utrustning för WiFi, Vejbyföreningen skall 
tillfrågas om Dom vill vara med och dela på kostnaden. 
Det saknas fortfarande inkoppling av WiFi. 
 

Beslutades att ta fram förslag på att hård göra området runt servicebyggnaden, Per tar uppgiften att få 
fram offert på jobbet. 
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4. Årsstämma avgifter 
Utskick kommer att ske innan årsskiftet, avseende avgifter för säsongen 2018. 
Datum för stämman skall ligga runt påskhelgen, förslag på datum blir den 1:a April. 

Valberedningen kontaktas. 
Omval skall ske på Thomas Östensson, Björn Roxlin och Johan Lundström, eventuell kommer 
Michael Kurdve att avgå. 
 

 
5 Hamnkapten rapport  
Ingen respons har kommit från Hamnkrogen, avseende skrivelse som skickats angående uppförande 
av mur. 

Arbetsmöte är genomfört och hamnen är med det vinterrustad för vintern 2017-2018. 
 
 
6 Husbilar 

Stämman har beslutat att styrelsen kan driva frågan kring ett mindre antal parkeringsplatser för 
husbilar. Vi har lämnat in ansökan till kommunen för att ordna ställ platser för husbilar. 
Ingen ytterligare information finns förnärvarande. 
 

 
7 Förslag till årsstämman 
Ersättningar till styrelsen. 
Styrelsens förslag till stämman avseende ersättningar till styrelsens medlemmar, innebär att 

hamnkaptenen har fri hamnplats, ordförande, sekreterare och kassören har 50% nedsättning och 
övriga ledamöter i styrelsen får 25% reduktion på båtplatsavgiften.  
 
 

8 Övriga frågor 
Göran har anmält sig till Svenska båtunionen, för att göra undersökning avseende tillväxt av 
havstulpaner under sommaren. Detta är etablerat och kommer att följas upp under sommaren. 
Det har varit problem med rapporteringen mot båtunionen.  

VHF och Göran fortsätter med undersökningen under kommande säsong. 
 
Disposition av båtplatser. Idag finns det för många 2 meters platser som inte används, inför 
kommande säsong skall detta åtgärdas om behovet finns. 

 
Förslag på att trycka upp kuvert med logga. 
 
Förfrågan från Vejbyföreningen att få sätta upp en badstege på ytter piren för vinterbad, stegen 

kommer att tas bort under sommarperioden. 
Per kontaktar ordförande i Vejbyföreningen för diskussion. 
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9 Nästa möte  
13/1 klockan 10.00 i Ruffen. 

 
Vid pennan Thomas Östensson  


