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Protokoll fört vid styrelsemöte i Vejbystrands Hamnförening EK förening.  
Datum: 2019-02-02 
Tid: 11.00  
 
Plats: Peter Krumlinde 
 
Närvarande:  
Per Bjuvsten 
Thomas Östensson 
Johan Lundström 
Peter Krumlinde 
Göran Persson 
Peter Knagh 
Pär Rampe 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Ej närvarande  
Mai Kurdve 
Björn Roxlin 
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1 Mötets öppnande 
Ordf. öppnade mötet, föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
 
 
2 Ekonomi 
2018 års resultat blir ca 32.000:- skatt blir ca 9.000:- 
Året har inneburit vissa kostnader för asfaltering och plank för sopcontainer. 
Budget för 2019 skall tas fram, i budgeten skall kostnader för kameraövervakning, investering i ny 
hamn båt, bänkar till hamnen och renovering av bryggor finnas med. 
 
3 Hamnområde 
 
Martin Svensson är utsedd konsult för att göra utredningen kring hamnarna i kommunen. 
Utredningen kommer vecka 7- 2019, och då kommer VHF att ta del av detta. 
 
WiFi nätverket är etablerat och täckningen är just nu runt servicebyggnaden, kommunen håller på att 
handla upp ny utrustning som vi eventuellt kan köpa in för att förbättra täckningen till hela hamnen. 
Kostnaden för utbyggnad budgeteras till ca 10.000:- 
 
 
4 Hamnkapten rapport 
 
Fakturor för båtplatser är utskickade tillsammans med anmälan, betalning och anmälan om båtplats 
skall vara inne hos VHF innan den 31/1, avstämning är inte gjord fullt ut ännu och viss osäkerhet 
finns kring vissa båtplatsinnehavare.  
11 fasta platser kommer att gå ut till kön eller platsbytarkön, vilket är mer än på länge. 
Styrelsen ger hamnkapten mandat att hantera storlekar på båtplatserna enligt behoven. 
 
Investering i ny hamnbåt skall göras och kostnaden skall inte överstiga 100.000:-. 
 
Bryggorna behöver renoveras, och styrelsen beslutar arbetet görs av VHF. Detta avser både 
bussningar och kedjor. 
Offert finns på kostnaderna för materialet. 
 
Sjösättning kommer att planeras till den 4/5 och 11/5. Städdag planeras som tidigare år tillsammans 
Delfinen, med en gemensam gökotta. 
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5. Brottslig verksamhet i Hamnen 
Ansökan är inlämnad till Datainspektionen avseende kameraövervakning, vi avvaktar deras beslut. 
I dag finns det ingen handläggare men vi har fått ärende nummer hos Datainspektionen. 
Vi har idag en offert på kameraövervakning, som innebär en månadskostnad på 1.995:- per månad 
inklusive service och underhåll. Ytterligare något alternativ skall tas fram innan beslut. 
Förslaget ligger på en kostnadsökning för medlemmarna med 266:-/båtplats. 
Styrelsen beslutar att gå vidare med kameraövervakningen förutsatt att vi får tillstånd och att 
medlemmarna ställer sig positiva till åtgärden. 
Enkät utskick har gjorts till medlemmarna, 88 st utskick, 47 svar har inkommit. 87% ja och 13% nej, 
 
 
6. Verksamhetsberättelse 
Thomas börjar arbetet med verksamhetsberättelsen. 
 
 
7. Avtal med VIF  
Avtalet för skötsel av grönytor skall förlängas för 2019. 
 
 
8.  Övriga frågor 
 
Styrelsen beslutade att beställa bänkar från Vejby Trä. Bänkar är beställda från Vejbystrand. 
3 st bord/ bänkar och 5 st bänkar beställs + en väggfastbänk vid hamnkontoret. 
 
Förslag att driva frågan om en sjöräddningsstation i Vejbystrands hamn. Per kollar vidare. 
 
Bjäre Glass vill komma tillbaks till kommande säsongen, är beredd att sätta egen elmätare. 
Förslag avseende hyran för säsongen sätts till 5000:- per månad Juni, Juli, Augusti övriga månader 
2.500:-. 
Johan lägger fram förslaget. 
 
Kommunen vill ha skriftligt på det arrende avtal som finns för hamnbodarna och också Sven 
Bergmans båthus där det kommer att bedrivas cafe´ verksamhet. 
VHF har inga avtal och ber kommunen att ta fram de avtal som måste finnas hos Dom. 
 
Fråga om möjlighet att hyra hamnkontoret från Thomas Östensson, och styrelsen ställer sig positiv 
till detta, en utvärderingsperiod görs mellan april – oktober 2019 och därefter fastställs hyran. 
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9. Årsstämma 
Datum för stämman beslut fattas efter den 6 mars. Preliminärt datum 21/4 klockan 14.00,  
Johan kollar med Victoriagården. 
 
 
 
10.  Nästa möte  
Per bjuder in till nästa möte söndagen den 10/3 klockan 18.00. 
 
 
 
Vid pennan Thomas Östensson  


