Protokoll på Föreningsmöte med Lyckeby Båtklubb 2005-11-22 i
Mariagården.
1) Mötet öppnades av L-E Blomqvist med att hälsa samtliga välkomna.
2) Fastställande av dagordning godkändes.
3) Stämmans behöriga utlysande har gjorts via SMS och anslag på
båtklubben.
4) Val av protokolljusterare: Kent Nilsson och Christer Wedeborg.
5) Val av presidium: Ordförande L-E Blomqvist. Sekreterare: Jan-Åke
Nilsson.
6) Rapporter:
a)Ekonomisk rapport.
- Kassören angav att vi har en god likviditet ( 105.000:-)
- Telefonkostnaden har stigit till ca.2.500:-/år frågan tas
upp i styrelsen hur vi ev. skall använda oss av telefonen.
- Medlemsavgiften har stigit något till förbundet.
- 1st. medlem har inte betalt medlemsavgiften.
b) Arbetsdagen: Ännu har en arbetsdag förflutet, arbeten
som återstår är :
- Rörskarvar i sjön som utförs nästa år.
- Kontroll av eluttag.
- Slipskjulet ( försäkringen gäller ej för denna skada)
C Wedeborg tog upp frågan om ett lån för att bygga upp
ett nytt slipskjul. Kassören fick i uppdrag att göra 2st.
budgetar till årsmötet, ett med lån och ett med kassans
överskott.
c) Avtalen: L-E Blomqvist har tagit upp avtalet ang. avgift
för båtplatser med kommunen. Ny hamnchef är L-H Winkler.
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Postadress
Telefon
Postgiro
Telefon, slipen
c/o T Eggers
0455-433 46
32 43 82-1
0455-275 68
Lupinvägen 11
0455-282 37 ordf
370 30 RÖDEBY
0455-226 27 kassör

d) Övriga rapporter: L-E Blomqvist rapporterade att klubben har
184 st. medlemmar och 82 st. båtar inom området.
- Eskaden 2005 gick mellan Stenshamn och Mörrum.
- L-E har även medverkat vid BBF:s Båtdag och en Miljökonferans.
7) Övriga nya frågor: 8) L-E Blomqvist tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid Protokollet: Jan-Åke Nilsson
Protokolljusterare: K Nilsson

C Wedeborg
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