HABK
STYRELSE- och FUNKTIONÄRSMÖTE
Datum:

180516

KL. 18.30-21.00

Protokoll nr: 12
Plats: Golfkrogen

Närvarande styrelsen: Janerik Dimming, Alf Härsjö, PO Lundberg, Johan Löfgren, Johan Taurell, Bosse Palmås,
Stina Löfgren
Revisorsuppleant: Kurt Maack
Webmaster: Mikael Lexén
Valberedning: Arne Johansson (avgående), Raymond Frankenberg, Hans Frick
Bryggvärdar: A-bryggan Johan Taurell (styrelseledamot),
B&C-bryggorna Ulf Bergendahl
D-bryggan Roger Ohlsson
E-bryggan Christer Nordström
F-bryggan, Richard Linkiwicz
G-bryggan, Gilbert Johansson
Mötet öppnades med att Janerik hälsade alla sjutton deltagarna välkomna. Han informerade om sitt
tillfrisknande vilket vi alla gladdes mycket åt. Stämningen runt bordet var god och vi lät oss väl smaka av
hamburgarna som serverades.
Årsmötet: Janerik som tyvärr inte kunde medverka på Årsmötet berättade att han i efterhand tagit del av vad
som skett och tagit del av responsen. Sammanfattningsvis var det ett mycket bra möte som står att läsa om i
Roderbladet tillsammans med foton från kvällen. Pelle Pettersons medverkan hade uppskattats. Årets
hedersmedlem, Franz Glatzl gladdes åt utnämningen och har lovat skänka två tavlor till Båtlivshuset och
ytterligare en tavla som HABK kan antingen auktionera ut eller lotta ut. HABK tackar Golfkrogens för deras
flexibilitet då hela 96 personer kom och endast ett 60-tal var anmälda.
Vi uppmanades att ”tänka till” om nästa års föredragshållare på Årsmötet. Hör av dig om förslag.
Valberedningen: Arne Johansson avtackades efter många år i valberedningens tjänst med två flaskor vin. Ny i
valberedningen är Hans Frick
Säkerhet: Janerik berättade om hur Grefab ”friköpt” sitt ansvar för hala bryggor genom att istället för att spola
dem rena satt upp gula varningsskyltar!
Pelle har under våren spruta med högtrycksspruta på vissa bryggor. Vi hoppas han fortsätter med rengöringen.
Inbrotten och skadegörelsen på båtarna visar på en nedåtgående trend. Under de fyra senaste åren har de
minskat från 19 – 13 – 4 - 0.
Bommen har strulat vid ett tillfälle och ställde till det för bilarna. Pelle fick till slut skruva ner bommen. Det var
ett datafel som utlöste störningen. Safeteam var inte involverad. Grefab kan styra bommen från kontoret.
Bosse föreslog att den endast skall kunna öppnas med brickan (ej med kod). Alternativt att man byter ut koden
med jämna mellanrum. Koden är i omlopp.
PO efterlyste uppröjning och staket/inhägnande av marken mot tennisbanan/fotbollsplanen. Området ser
mycket anskrämligt ut.
Förslaget om att hyra in ett vaktbolag avslogs då det blir allt för kostsamt.
Vaktschema kommer …..???
TV:n som Alf skänkt till HABK kommer att installeras av Robert Johansson.
Den bärbara lampan som inte fungerar kommer att lagas och en offert på en vridbar stark lampa begärs.
Grefab: Tyvärr ingen muddring vid J-bryggan trots minimalt vattendjup.
Samtliga slangar måste ses över då de är både smutsiga, trasiga och avklippta (vid piren).
Inspektion av akterstolparna är nödvändig. Många stolpar är angripna av skeppsmask och undermåliga.
Kurt efterfrågade åter ett vindskydd på piren som skulle komma hela hamnen till gagn. Se hur man har gjort i
alla danska hamnar.
Det stora runda hålet vid A-bryggan som skulle ombesörja cirkulationen verkar ha blivit igentäppt. Kolla upp!
Gängjärnet längst ner i det högra mastskjulet är helt fastrostat.
Dörrarna till mastskjulen behöver breddas.
Vår nye Hamnvakt Philip är ambitiös och vi hoppas att han ser över alla brister. Informera honom om vad som
behöver lagas och förbättras.

Vi efterfrågade hamnvakternas arbetsschema.
Klubbstugan: Nya möbler bör köpas in.
Ekonomi: Tyvärr hade inte Janerik fått alla parkeringskort från Grefab. De som bor längst bort från hamnen fick
första omgången och resten delas ut i nästa vecka. Den 1/6 börjar de gälla.
Båtlivshuset: Janerik informerade om varför placeringen av Båtlivshuset har förändrats. Orsaken är bl.a. ett
avloppsrör som med det nya läget inte försvårar byggandet. Kostnaderna hålls också nere. Likaså blir det
billigare med ett prefabricerat hus. Ca 1,2 mkr (varav 40.000:- från medlemmarna) har samlats in och flera
tjänster med byggnationen har utlovats. Invigningen flyttas fram till 2019.
Bastu: Önskemål om en bastu kom upp och en Bastugrupp bildades. I Bastugruppen ingår: Johan Löfgren,
Johan Taurell och Christer Nordström. Gruppen kommer att skissa och diskutera fram ett förslag på bastu samt
ta fram alternativa förslag och presentationer till utformning och placering av en bastu. De kommer också att
undersöka möjligheterna till att få tillstånd m.m. Ett önskemål om placering som nämndes på mötet är i
närheten av piren där vattenkvaliteten är bäst. Gruppen arbetar fram ett förslag och återkommer med det.
Flaggstång: En flaggstång på piren föreslogs av Johan T och likaså en välkomnande skylt där det tydligt
framkommer att du är välkommen till Hovåshamnen. Johan L skissar på skylten.
Hovåsdagen: Datumen för Hovåsdagen är satt till den 2/9-18. Klockslag:…. Tore Glittsjö har garanterat att
signalmasten skall vara klar till denna dag.
Johan L skissar på en snygg utformning av affischerna och banderollerna/veporna som Billes Tryckeri lovat
trycka. Janerik har redan bokat in flera enheter som lovat ställa upp. Han söker också två foodtrucks. Olika
former av seglingsaktiviteter föreslogs. Fokus på barnen. Kanske en hoppborg som dragplåster.
Syfte: Syftet med Hovåsdagen diskuterades. Vad vill vi uppnå? Öka gemenskapen i hamnen. Skapa en vi-känsla?
Webbsidan: Mikael Lexén informerade om sitt arbete med hemsidan och hur de olika bryggvärdarna kan
komma i kontakt med ”sina båtplatsägare” genom att maila till de utskickade mail listorna. Mikael har gjort ett
digert arbete.
Roderbladet: Janerik informerade om förändringen på Roderbladet och om hans egen roll idag och om
samarbetet med Karin Korbits. Annonsförsäljningen finansierar tidningen. Grefab bekostar första numret varje
år. Samtliga båtplatsägare i Hovåshamnen får tidningen.
Vakthållning: Fler lappar för uppsättning på bryggorna som påminner om att det är dags för vakt efterlystes av
Richard. Alf lovade fixa det.
Det s.k. festivalarmbandet som upplyser om att en vakt varit ombord på din båt avslogs. Onödig utgift.
Nästa möte: Janerik kommer att kalla till ett nytt årsmöte i början av juni då vi behöver planering av
Hovåsdagen.

Vid pennan

Stina Löfgren
sekreterare

