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Protokoll fört vid styrelsemöte i Vejbystrands Hamnförening EK förening.  
Datum: 2018-02-12 
Tid: 18.00  
 
Plats: Ruffen 
 
Närvarande:  
Per Bjuvsten 
Peter Knagh 
Thomas Östensson 
Johan Lundström 
Peter Krumlinde 
Göran Persson 
Björn Roxlin 
 
 
 
 
  
 
Ej närvarande  
Michael Kurdve 
Pär Rampe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vejbystrand 2018-02-16 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vejbystrandshamnförening Co Thomas Östensson Sandlyckevägen 32 266 53 Vejbystrand 

Org.nr :7696213581 

Bankgiro: 625-2597 :  

www.vejbystrandshamn.se 

2 

 
 
 
 
1 Mötets öppnande 
Ordf. öppnade mötet, föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
 
 
2 Ekonomi 
Avgifterna för året flyter in i bra takt. 
 
Budget för 2018 är klar.  
Sopcontainer skall byggas in för ca 25.000:-. 
Verktyg behöver kompletteras ca 10.000:-.  
Hårdgöring del av hamnplanen ca 30.000:-. 
Kostnader för WiFi ca 10.000:-. 
Nytt golv till Ruffen ca 10.000:- 
Nya skyltar behövs till hamnplatserna, kostnaden får tas under räkenskapsåret. 
Budgeten skickas ut  till styrelsen på remiss.  
 
Styrelsen har godkänt förslaget till budget som kommer att presenteras på stämman. 
 
Resultatet för året kommer att hamna på plus sidan och i nivå med föregående år. 
 
 
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. 
 
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. 
 
Förslag från Per att skapa ett utegym, förslag tas fram av Per, styrelsen är positiv till förslaget. 
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4. Årsstämma avgifter 
Utskick är genomfört avseende avgifter för 2018. 
Datum för stämman skall ligga runt påskhelgen, förslag på datum blir lördagen den 24:e Mars klockan 
12.00, vi startar med förhandlingar och därefter lunch. Viktoriagården är bokad och Johan beställer 
smörrebröd från Snitten. 
Omval skall ske på Thomas Östensson, Björn Roxlin och Johan Lundström, eventuell kommer 
Michael Kurdve kommer att avgå.  
Johan mailar valberedningen och ber Dom ta fram förslag på 1 eller 2 nya 
styrelsemedlemmar. 
Revisorn avgår och ny behöver  väljas, förslaget är att Tommy Gustavsson skall tillfrågas. 
Verksamhetsberättelsen är klar och skall skickas till revisorn, Thomas kopierar ett antal ex 
inför stämman. 
 
 
 
5 Hamnkapten rapport  
Sjösättning blir i slutet på april och början maj. Johan bokar kranbil för detta. 
Planering genomförs för kombinerad Gökotta och städdag. 
Förfrågan om att arrangera J24 tävling i hamnen den 8:e Juli, förfrågan har kommit från ÄSS i 
samarbete med Delfinen. 
Sjösättning kommer att bli lördagarna den 28/4 och 12/5. 
 
Sven Bergman skall renovera sin bod, och vill sätta upp ett tält under renoveringen, detta motsätter 
sig grannarna och ett möte behövs för att reda ut vissa problem. 
Sven skall under säsongen driva café och galleri i fastigheten. 
Styrelsen beslutar att arrendet skall ligga kvar i VHF:s regi. 
 
Styrelsen beslutar att Anders Pålmans båtplats övergår till dottern Ida Pålman. 
 
2 st 2 meters platser har blivit lediga på C bryggan och skall ut till båtplats kön, styrelsen beslutar att 
behålla som 2 meters platser dessa tillsvidare. 
 
 
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 ställplatser för husbilar. 
Finns ett förslag att på parkeringen vid Jonas kunna ha uppställning för 4 husbilar.  
Viss justering behövs av eluttag. 
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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.  
Förslaget avser året 2018. 
Styrelsen föreslår att ingen höjning sker av hamnplatsavgifterna för 2019. 
 
 
 
8 Övriga frågor 
Planeras för en bastu på Vejby Udde ej VHF 
Planeras för att etablera en bloggare för att promota regionen ej VHF. 
 
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. 
 
Förslag på att trycka upp kuvert med logga. Peter beställer ca 1.000 st kuvert. 
 
 
9. Beslut om båtplats som ej nyttjas. 
Styrelsen diskuterar förändring av hamnordningen och ett förslag är att införa uppehållsavgift för 
platser som inte nyttjas. Informationen går ut på stämman att införa en uppehållsavgift. 
 
 
10. Inbrott 
Vi har haft inbrott i hamnkontoret, och det har försvunnit nycklar vilket innebär att kommunen 
kommer att byta lås i servicebyggnaden. 
Polisanmälan är gjord. 
 
11. Nästa möte  
Årsstämman den 24/3 klockan 12.00 på Viktoriagården, styrelsen samlas en timma tidigare. 
 
 
 
Vid pennan Thomas Östensson  


