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Protokoll fört vid styrelsemöte i Vejbystrands Hamnförening EK förening.  
Datum: 2019-06-16 
Tid: 18.00  
 
Plats: Ruffen 
 
Närvarande:  
Thomas Östensson 
Peter Krumlinde 
Göran Persson 
Peter Knagh 
Pär Rampe 
Mai Kurdve 
Dan Johansson 
Jim Sandkvist 
Björn Roxlin 
Johan Lundström 
 
 
 
 
 
  
 
Ej närvarande  
Per Bjuvsten 
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1 Mötets öppnande 
 
Ordf. öppnade mötet, föregående protokoll gicks igenom och godkändes.  
 
 
2 Ekonomi 
 
Ekonomin är fortsatt god och resultatet ligger i paritet med förgående år. 
Både intäkter och kostnader ligger något över föregående år.  
Avskrivningar på nyinköpta båten läggs på 5 år. 
 
3 Hamnområde 
 
Martin Svensson är utsedd konsult för att göra utredningen kring hamnarna i kommunen. 
Utredningen har nu kommit och möte har hållits med kommunen, Per representerade VHF. 
Utredningen gicks igenom och kommenterades. 
Punkt 8.4 är felaktigt, flytbryggornas flytelement är frigolit och inte betong som anges i rapporten. 
Peter har sammanfattat rapporten och mailar materialet till styrelsen, styrelsen skall skapa en 
prioriteringslista för åtgärderna. 
Pär Rampe ansvarar för att prioriteringen blir gjord i listan. 
Möte bokat med kommunen på måndag den 24/6, Johan och Pär Rampe deltar. 
  
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:- 
 
Husbilsparkeringen fungerar dåligt, platserna används för parkering av vanliga personbilar. Någon 
åtgärds skall göras i frågan. 
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4 Hamnkapten rapport 
 
Hamn båt är inköpt för ca 100.000:- med diverse utrustning. 
En policy behöver tas fram för hur den nya hamnbåten skall användas och instruktionen skall föras in 
i hamnordningen. Hamnbåten är nu levererad och betald. 
 
Förfrågan från frivården om person som skall göra 50 timmars samhällstjänst, styrelsen ställer sig 
positiv till detta. Arbetet är påbörjat och kommer att slutföras de kommande veckorna. 
Göran har gjort ett mycket bra jobb tillsammans med frivården för att renovera bryggorna. Ersättning 
för jobbet som Göran har gjort diskuteras mellan Per och Peter. 
 
Städdagen tillsammans med Gökotta genomfördes den lördagen den 8/6. Det blev väldigt bra 
uppslutning och mycket bra arbete genomfördes. Vädret var tyvärr inte det bästa så målningsarbetet 
fick ställas in. Målning skall göras av pir nocken, Pär ordnar att målningen genomförs. 
Peter hade fixat fantastisk mat och dryck till gökottan. 
 
Räddningsstege är beställd och skall komma innan semesterns. 
 
Kalender är framtagen för bokning av Ruffen, också bokning av hamnvärdar inför sommaren görs i 
samma kalender, hamnvärdar skall finnas under perioden 1/6 – 31/8. Instruktion gicks igenom för 
hamnvärdar. 
 
Koden till medlemstoaletten skall bytas innan den 1/7. 
 
 
5. Bevakning i hamnen 
Stämman har bemyndigat styrelsen att genomföra åtgärder för att försöka stoppa den brottsliga 
verksamheten i hamnen. 
Datainspektionen har avvisat vår ansökan, vilket innebär att styrelsen kan jobba vidare med frågan. 
Thomas tar fram offert på kameraövervakning från DH Solutions. 
 
Styrelsen beslutar att det är kameraövervakning som är alternativet. 
 
Styrelsen beslutar att gå vidare med förslaget från Övervakningsbutiken 
med förutsättning av vi får skriftligt godkännande från Ängelholms Kommun. 
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6. Avtal med VIF  
 
Avtalet för skötsel av grönytor är förlängt för 2019. 
 
7. Teaterföreställning och Marley 
 
Onsdag den 24/7 är det Marley on the beach. 
Onsdag den 31/7 blir det teaterföreställning i hamnen. 
 
8. Grötvikshamn 
 
Erfarenhetsutbyte genomfördes vid besök från Grötvikhamns hamnförening.  Det blev en lyckad 
tillställning med snittar och dryck. 
VHF funderar på att ta till sig iden och börja genomföra erfarenhetsutbyte med andra 
hamnföreningar. 
 
8.  Övriga frågor 
 
 
Styrelsen behöver ta fram en policy för uthyrning av mark som används för näringsverksamhet. 
 
Bjäre Glass kommer tillbaks i hamnen under säsongen 2019, ersättningen blir 15.000:- per säsong. 
 
Vass Regattan blir första lördagen i augusti. 
 
Förslag till logga för VHF tas fram, Mai tittar på detta. 
 
 
9.  Nästa möte  
 
I slutet av augusti, Per Bjuvsten kallar. 
 
 
Vid pennan Thomas Östensson  


