Matviks Bryggförening
Styrelsemöte 5

Plats:

2017-08-01

Klubbvagnen i Matvik

Närvarande

Lars-Gunnar Arvidsson
Ingolf Brorsson
Ulf Wilhelmsson
Peter Håkansson
Mia Alfredsson
Anders Eriksson

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2

Val av ordförande/sekreterare vid frånvaro
Styrelsen beslutade att:
Välja Ulf Wilhelmsson även till mötessekreterare.

§3

Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll
Styrelsen beslutade att:
Välja Mia till justeringskvinna.

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att:
Godkänna dagordningen

§5

Föregående mötesprotokoll
Lästes upp och lades till handlingarna.

§6

Avrapportering per ansvarsområden
Ulf
•

Vår assistans i Swim-run där vi agerade säkerhetsbåtar med 5
båtar var uppskattat av deltagarna. De kände det som en bra
trygghet i tuffa etapper.
Vi har även fått mycket beröm av arrangörerna och länstrafiken
för professionellt agerande.

•

Jag och Anders Berntorp kommer att träffa en representant
från kommunen (Mats Dahlbom, tekniska nämnden) för att på
plats diskutera tidsgränser för parkeringen i Matvik.

Peter
• Gästhamnsverksamheten, 24 stycken har svischat betalning.
• En genomgång av coboat behöver göras, kanske i samband
med Matvikhamnsdagen?
• Förslag på en medlemsträff till hösten/vintern?! Peter
återkommer.
• Peter tar kontakt med Peder Madsen (boatwascher) för att få
en kalkyl på vad en sådan i Matvik kan kosta.
Lars-Gunnar
• Redogjorde för det ekonomiska läget.
• Medlemsantal hittills är 295st. 263st har hittills betalat den
extra bevakningsavgiften.
• Lars-Gunnar får i uppdrag att inköpa foto över Matviks hamn
för vidareförsäljning på Matvikhamnsdagen.
Ingolf
• Inköp enligt förra protokollet görs vid tillfälle.
Anders
• -Per-Anders
• Ej närvarande
Mia
•
•

Storleken på gästhamnsplatserna behöver tas fram. Peter
mäter platserna och skriver in i gästhamnspapperna
Lotterivinster från länsförsäkringar har inkommit.

§7

Genomgång av detaljplaneförslag
En genomgång av detaljplaneförslaget gjordes, ett dokument med
kommentarer finns som kompletteras med kvällens synpunkter. Alla
läser igenom kommentarerna noggrant och återkommer till Ulf med
fler eventuella synpunkter.
Därefter blir detta dokument Matvik bryggförenings officiella
synpunkter på det nya detaljplaneförslaget.

§8

Planering av Matvikhamnsdagen
Har vi allt under kontroll? Alla känner att det är under kontroll, vi
träffas på fredakvällen 18/8 kl.17 för att förbereda.

§9

Övriga frågor
---

§10

Mötets avslutande
Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet!

----------------------------------------------------------Ulf Wilhelmsson
Ordförande

----------------------------------------------------------Mia Alfredsson
Justeringsman

----------------------------------------------------------Ulf Wilhelmsson
Sekreterare

