Protokoll fört vid Lyckeby Båtsällskaps föreningsmöte.
Mariagården den 25 november 2008 kl 1900.

1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade ca: 35 medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen upplästes, godkändes och fastställdes.

3. Mötets behöriga utlysande.
Mötet förklarades behörigt utlyst.

4. Val av protokolljusterare/rösträknare.
Mötet valde Torbjörn Nilsson och Alfred Nilsson att justera mötets protokoll.

5. Val av presidium.
a) Till ordförande valdes Lars Erik Blomqvist.
b) Till sekreterare valdes Thomas Eggers

6. Rapporter
a) Kassören Stefan Frisell lämnade ekonomisk rapport, och konstaterar att det vid
denna tid är relativt välfyllt i kassan och just nu finns där ca: 130 000:-. Bland de
större utgifterna som löpt under året hör renoveringen av ”Lövkojan” som hittills
kostat ca: 26 000:b) Rapport över utförda arbeten under arbetsdagen, där kontinuerligt underhållsarbete
utfördes och där bland annat vevpartiet till mastkranen säkrades mot felhantering,
för att undvika skador.

c) Ordförande rapporterade att en navigationskurs är planerad att starta på nyåret och
skickade med en uppmaning om att anmäla fruar och sambos till denna kurs.
Rapporteras vidare att det finns 186 båtar i LBS och att antalet medlemmar idag är
208 personer. Ordförande rapporterade även från Blekinge båtförbunds aktiviteter,
där bl.a. sjösportlägret var fullbokat med ungdomar.

d) En medlem har haft respit för att betala avgift och mötet informeras om styrelsens
hantering av frågan, vilket innebär att medlemmen utesluts om ingen betalning sker
(enligt LBS stadgar). Mötet stöder styrelsens agerande

e) Å-rensning har genomförts och kommer fortsättningsvis att ingå i årliga åtaganden
för LBS.

f) Ordförande informerar om att LBS kommer att skaffa en egen domän för sällskapets
”Hemsida”

7. Övriga och nya frågor
Lennart Karlsson väcker åter frågan om stödmedlemskap för medlemmar som ej längre har
någon båt, men vill vara kvar som medlem i LBS. Ordförande informerar om styrelsens beslut
att så kallade 5000- medlemmar (medlem i LBS men ej någon båt på området) är att
jämställa med stödmedlem och därför finns inte anledning att inför en ny kategori. Mötet
stödjer styrelsen beslut
Jan-Olof Ekstrand från Karlskrona kommun informerar om det pågående arbetet med att
inventera privata bryggor i kommunen. Arbetet medför att nya avtal ska tecknas med
samtliga privata brygg ägare. För många LBS medlemmar som har avtal i Lyckebyån, kommer
detta att innebära nytt avtal, men ingen avgiftshöjning är för tillfället planerad. Lyckeby BS
kommer att kräva få de nya avtalen på remiss innan de fastställs.

Tillfartsvägar till kommunens brygga norr om Ringöbron i Lyckebyån aktualiseras. Mötet
beslutar att LBS styrelse ska skicka en skrivelse till kommunen om skötsel av vägen och
eventuella parkeringsmöjligheter.
8. Avslutning.
Avslutningsvis bjöds på intressant filmförevisning från sjösättning och torrsättning samt
arbete vid slipområdet. En film från 1989 filmad av Lennart Karlsson och en från 2007 filmad
av Kjell Jacobsson. Under filmerna serverades det kaffe, fralla o kakor samt sedvanligt lotteri
med fina priser.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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