Protokoll Styrelsemöte 2011:4
Tid: tisdagen 13/9, 2011, kl: 1830
Plats: Hemma hos Sture B. i Norsholm.
Närvarande:
Bo Andersson, Sture Bång, Birger Edelberg, Lennart Karlsson,
Roger Karlsson, Harald Mårtensson, Jan Nyman, Magnus Olsson
och Jan-Åke Sallermo
§1
Sture hälsar oss välkomna till mötet och förklarade mötet öppnat.
§2
Föregående mötes protokoll (2011:3), godkänns och läggs till handlingarna.
§3
Janne redovisar det ekonomiska läget. Enligt Janne kommer vi att få ett något större överskott än budget. En
oroande trend är att räntan på brygglånet ökar hela tiden, från 2,79% till idag 6,02%.
En osäker faktor är, att vi inte riktigt vet hur många som inte kommer hem i höst, till följd av mobilkranslyften.
§4
Sture redovisade inkommen post: Förutom diverse reklam. Div. broschyrer från länsstyrelsen, info från Göta
Kanal om insjöklubbs-rabatt.
§5
Från ÖBF, Inbjudan samverkansmöte i Motala 22/10, protokoll och funktionärs lista.
Jan-Åke Sallermo anmäler sig till detta möte och representerar MBK.
Från SBU, sommarutskick.
§6
Efter vårens sjösättningar kan vi konstatera att kommunikationen är viktig mellan kranföraren och de som
placerar lyftslingen och riktar in lyftet. Vi måste ha en utsedd samordnare.
§7
Teatern har flyttat ut från Plåthallen efter årets säsong, osäkert om det blir någon fortsättning nästa sommar..
§8
Fram tills idag har Göran Johansson, Birger Edelberg, Lars-Åke Lewin och Maria Jakobson anmält intresse av
att hyra vinterplatser i hallen. Vi beslöt att ta beslutet efter den 2/10 när vi vet att alla kommit in och kanalen är
stängd.
§9
Magnus rapporterar från bryggan att den nu är justerad av leverantören och har rätt flytläge. Nu när även
bryggändarna används har vi 26 platser, 7 stycken finns fortfarande i kön till bryggplats.
Vi beslöt att börja med att byta ut flytelementen till bommarna med 5 st per år. Kostnad ungefär 5000:-/år.
Magnus ansvarar för att det blir utfört.
§ 10
Angående kommunen förlag till detaljplan för kanalområdet, beslöt vi att invänta protokollet från
Samhällsbyggnadsnämndens möte som ännu inte offentliggjorts. Birger kollar när förslaget ställs ut. Janne och
Harald bevakar när protokollet kommer.
§ 11
Kajen är mycket dålig, Sture håller kontakt med Kanalbolaget för att poängtera vikten av att den blir åtgärdad i
höst.
§ 12
Nästa möte bestämdes till den 11 oktober 2011.
§13
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr.

Sture Bång, ordf.

