Protokoll kranförar/styrelsemöte
Tid: tisdagen 11/4 2006, kl: 1830
Plats: Plåthallen Norsholm.
Närvarande:
Bo Andersson, Bo Carlén, Torbjörn Carlsson, Birger Edelberg, Jan
EdqvistKenth Högstedt, Roger Karlsson, Hans Lundgren, Harald
Mårtensson, Jan Nyman, Jan-Åke Sallermo och Roine Åhman.

§1
Hans hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2
Vi gick igenom den kommande säsongens sjösättningar och utsåg ansvariga kranförare till de
beslutade sjösättningsdagarna.
§3
Vi konstaterar att materialet är i ordning och klart för användning.
§4
Vi gick igenom rutinerna för sjösättningen.
§5
Vi fortsatte sedan med ett mer formellt styrelsemöte. Isen har ännu inte gått upp så att vi beslöt att
vänta ytterliggare en tid innan vi tar ställning till om bryggan kan användas ännu en säsong. Hans och
Jan fick i uppdrag att att bedöma bryggans skick när isen gått, om den bedöms OK, skicka ut
fakturorna på bryggavgifterna.
§6
Vi sa OK till planerna att anlägga en minigolfbana på platsen där silon funnits. Förutsätter att det inte
kommer att inkräkta på vårt arrenderade område. Hans skriver på grannförfrågan.
§7
Vi beslöt att utsedda kranförare får kvittera ut nycklar utan depositionsavgift, Jan visade förslag på
nyckelavtal som vi godkände. Torbjörn fick i uppdrag att lägga till en nyckelkombination i hänglåset
för bommen och skaffa tre nycklar att låna ut, varav en ska förvaras hos Billes
§8
Vi beslöt att skaffa och sätta upp en skylt vid infarten till vårt område med texten ”Privat område,
Munkeboda Båtklubb”. Den placeras på ett rör vid gränsen mot den planerade minigolfbanan. JanÅke fick efter eget förslag uppdrag att kolla vad det kostar att hyra en sopkontainer under
vårrustingstiden. Alla fick i uppdrag att till nästa möte komma med förslag på lämpliga aktiviteter
under kommande året. Kenth fick uppdrag att undersöka möjligheterna att MBK kan fira Midsommar
på Håskö och där boka bryggplatser.
§9
Hans tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr.

Hans Lundgren. ordf.

