Protokoll.
Fört vid Lyckeby Båtsällskaps föreningsmöte.
Mariagården den 20 november 2007 kl 1900.
§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden hälsade välkommen och vänder sig speciellt till Roger Andersson som är dagens
föredragshållare. Därefter förklarades mötet för öppnat.
§ 2. Fastställande av dagordning.
Dagordningen upplästes, godkändes och fastställdes.
§ 3. Stämmans behöriga utlysande.
Stämman förklarade för mötet behörigen utlyst.
§ 4. Val av protokolljusterare/rösträknare.
Stämman valde Kjell Trulsson och Ulf Mattsson att justera mötets protokoll.
§ 5. Val av presidium.
a) Till ordförande valdes Lars Erik Blomqvist.
b) Till sekreterare valdes Thomas Eggers
§ 6. Rapporter.
a) Ordförande lämnade ekonomisk rapport, och konstaterar att det vid denna tiden är relativt välfyllt
i kassan, trots att tre medlemmar fortfarande inte betalt sin medlemsavgift. Kommande utgifter är
bl.a. elräkning på ca. 9.500:- Utgifter för fastigheterna ca: 20.000:- och medlemsavgifter till
svenska båtunionen 13.000:- .
b) Rapport över utförda arbeten bl a under arbetsdagen samt antalet medlemmar. (Bif. protokollet).

c) Rapporteras att det finns behov av reparation av staket, som klippts sönder vid inbrott. Detta ska
tas in i löpande underhåll. Rapporteras vidare att det finns 173 båtar i LBS och att antalet
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medlemmar idag är 194 personer. Ordförande rapporterade även från Blekinge båtförbunds
aktiviteter, där bl.a. sjösportlägret var fullbokat med ungdomar.

§ 7. Övriga och nya frågor.
En fråga ställs om båtplatserna i Lyckebyån och om LBS administrerar dessa. Ordförande redogör för
bakgrunden och meddelar att kommunen håller på med kartläggning av bryggplatser och att detta ska vara
klart innan LBS eventuellt tar över administrationen.
Ordförande tar upp frågan om öppethållande av klubbstugan under vinterhalvåret. Frågan diskuteras och
mötet är positivt till öppethållande under förutsättning att städningen sköts på bra sätt. Mötet beslutar att
styrelsen får i uppdrag att följa upp frågan och eventuellt stänga stugan om städningen inte sköts.
En fråga ställs om nattpatrullering, där ordförande meddelar att detta är igång, företrädesvis under
sommarhalvåret.
§ 8. Avslutning.
Avslutningsvis bjöds på ett intressant föredrag av Roger Andersson, som berättade om sina seglingar i
olika riktning mot medelhavet, Amerika och Sydafrika. Roger avslutade med berättelsen om lappkastet i
södra oceanen, där han själv slogs medvetslös och båten slogs i spillror och gick till botten. Under Rogers
föredrag serverades det kaffe, fralla o kakor samt sedvanligt lotteri med fina priser.
Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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