Protokoll fört vid Lyckeby Båtsällskaps föreningsmöte.
Mariagården den 25 november 2010 kl 1900.
1. Mötets öppnande
Mötet inleddes med parentation över medlemmarna Günter Collin, Bo Allan Nilsson och
Göran Carlsson. Därefter hälsade ordföranden Lars-Erik Blomqvist ca: 30 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 Åke Falk och Peter Degerskär 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: 180 000:-. Dock resterar
fortfarande ca. 10 000 kronor i medlemsavgifter, möjligen beroende på nya systemet
att avisera via e-post. Detta system sparar dock en hel del portoutgifter.
b) Rapport över utförda arbeten under arbetsdagen, där kontinuerligt underhållsarbete
utfördes och där bland annat mastkranen besiktigades. Lars Olsson påminner om
säkerheten vid mastkranen och att eventuella fel måste anmälas till slipförmännen.
Besiktning av rälsen visade att byten var nödvändiga och utfördes i delen som går ner
i ån. Rapporteras vidare att alla elstolpar och elcentraler har kontrollerats. Det
utlovade virket till mastkransbryggan är beställt med beräknad levereras efter nyår.

Gräsklippningen har under året skötts av Robin Johansson på ett utmärkt sätt. Om
det finns behov, kommer en arbetsdag under våren att läggas in i programmet.
c) Ordförande rapporterade vidare från båtsam att frågan om säsongskort för Blekinges
alla hamnar nu även finns som medborgarförslag. Frågan är osäker eftersom det i
dagsläget är liten efterfrågan på denna typ av kort.
d) Rapporteras att det är begränsad tilläggning vid Djupvik hamn Aspö, eftersom
rundturer lägger till för museibesökare.
7. Övriga och nya frågor
Marinens båtklubb är uppsagd från sina platser inne på varvsområdet, vilket innebär större
tryck på ”civila” klubbar.
Frågan om bestämmelser för tilläggning på ön Kobebus aktualiseras och ordförande ska
bevaka denna fråga via Blekinge Båtförbund.
Ordförande informerade om naturreservaten Rollsö, Utklippan och Tromtö.
Tillgängligheten till bryggan/kajen från bron och uppåt ån är dåligt skött. Ordförande ska ta
med denna fråga till kommunen och påtala det dåliga underhållet. Lars Olsson lovar att
Lyckeby Gille även ska påtala bristerna eftersom delar av vandringsleden påverkas av det
dåliga underhållet.
8. Avslutning.
En film om säkerhet vid användning av gasol visades. Under filmen serverades det kaffe o
kakor samt sedvanligt lotteri med fina priser.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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