LYCKEBY BÅTSÄLLSKAP
PROTOKOLL FÖRT VID ALLM.SAMMANTRÄDE 4/12 2014
MED LYCKEBY BÅTSÄLLSKAP.
1 Ordföranden L-E Blomqvist öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.
2 Den förelagda dagordningen godkändes.
3 Mötet beslöt att stämman var behörig utlyst.
4 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Leif Svensson och Lars Olsson
5 Till att leda mötet valdes L-E Blomqvist och till sekreterare för mötet valdes
Ulf Mattsson
6a Kassören lämnade en ekonomisk rapport och meddelade att sällskapet
går med positivt resultat även i år.Vidare hade kassören tittat framåt på
kommande beslut, som kan påverka sällskapets ekonomi.(bilaga 1).
-b Ordföranden lämnade rapport från arbetsdagen i höstas där diverse
olika arbeten utfördes bl a mastkranen blev besiktigad.
-c För att vi skall vara momsbefriade (ideell förening) krävs det verksamhet
utöver att bara syssla med sjösättning och uppdragning av båtar. Har vi ingen
annan verksamhet är risken stor att vi blir skyldiga att redovisa moms.
Ifrån kommunen meddelas att det arrendeavtalet som vi har på en del mark
kommer att sägas upp fr. om. 2015-04-01. Kommunen vill förmodligen ha mer betalt
för den marken som är deras. En avtalsplan mellan kommunen och LBS kommer
att utarbetas.

-Grillfestens varande är ytterst osäker pga den dåliga anslutningen från medlemmarna.
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LYCKEBY BÅTSÄLLSKAP
- Årensningen kommer som vanligt att utföras under maj månad
- Sjösättning till våren kommer att påbörjas 25/4. En sjösättardag,
en vardag mitt i någon vecka, kan ev. bli möjlig till våren.
-En representant från en av båtklubbarna i Stockholm har varit
runt i Blekinge och hållit föredrag om hur de har löst en del miljöproblem.
-Ordföranden orienterade om kommunens situationsplanen(tomtkartan)
från 1954, som är fortfarande aktuell. Denna kartan kommer att användas
i samband med att avtalsplanen utarbetas.
7 Privata bryggplatser på kommunens mark i Lyckeby där kommer priset
att vara oförändrat tills v.(400kr)
8 Styrelsen föreslår att 3 medlemmar som trots flera påstötningar, inte
har erlagt medlemsavgiften skall uteslutas. Mötet beslöt enhälligt enl. styrelsens förslag.
Frågan om dåliga bryggor och oanvända bojar togs upp. Kommunen som bör vara
ansvarig för att sådana åtgärdas på något sätt. Skall vi ta på oss denna uppgiften?
- En ny fördelningslåda får vatten har tillverkats och kommer att monteras.
9 Då inget annat förelåg tackade ordföranden för visat intresse och förklarade
mötet avslutat och inbjöd till kaffe som vanligt.
Vid protokollet

Justeras

Ulf Mattsson

L-E Blomqvist
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