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Välkomna!
Lördagen 25 november. Kl. 15:30
i vårt nya klubbhus
Väl Mött!

Vi vill tacka alla

inblandade för vårt

fina KLUBBHUS!

Dagordning
Skallkrokens Båtsällskap,
ordinarie föreningsstämma 2017-11-25 kl. 15.30 Klubbhuset
1.		

Upprättande av röstlängd.

2.		

Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

3.		

Stämmans öppnande

4.		

Fråga om presenterad dagordning kan godkännas

5.		

Val av ordförande för stämman

6.		

Val av sekreterare för stämman

7.		

Val av justeringsmän, tillika rösträknare

8.		

Styrelsens verksamhetsberättelse

9.		

Revisorernas berättelse

10.		

Fastställande av resultat o balansräkning

11.		

Fråga om styrelsens beviljas ansvarsfrihet för den tid som

		

revisionen omfattar

12.		

Ekonomi 2018

12.1

Förslag till stadgeändringar

12.2

Fastställande av avgifter för år 2018

13.		

Budget 2018

14.		

Motioner

15.		

Propositioner

16.		

Val av styrelse o kommittéer

16.1

Val av ordinarie styrelseledamöter o suppleanter

16.2

Val av revisorer och suppleant

16.3

Val av kommittéer

16.4

Val av Valberedning

17. 		

Övriga frågor

18. 		

Stämmans avslutande
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Årsberättesle för
Skallkroken 2017
Verksamhetsåret har varit innehållsrikt med många beslut
stora som små och där många varit aktiva och tagit stort
ansvar för att Skallkrokens Båtsällskap skall vara den pärla
på Västkusten som vi nu är. Det som varit största arbetet under året har utan tvekan varit tillbyggnaden av vårt klubbhus
där måndagsgänget gjort ett fantastiskt arbete. I ur o skur har
de arbetat träget med att skapa en fantastisk klubbstuga. Styrelsen vill TACKA alla som varit med och bidragit till det fina resultatet. Jag har vid två tillfällen under sommaren
hört att personer i Haverdal som brukar gå förbi inte noterat att vi gjort en tillbyggnad. Det ser jag som att den nya
byggnaden smälter fint in i miljön.
Den 10/6 hade vi en fin invigning av lokalerna och många medlemmar medverkade till
en härlig kväll. Det var nog inte någon som gick hungrig hem den kvällen för det var
debut för Pizzabussen. Den kom tillbaka flera gånger senare under sommaren var alltid lika uppskattad. Både medlemmar, gäster i hamn och husbil har fått goda nybakade
pizzor att frossa i med världens finaste solnedgång framför ögonen.
Beslutet som togs förra året att ansöka om bygglov för fler ställplatser var en succé.
Det har varit så många husbilar med väldigt nöjda ägare som hyllar vår hamn. Det har
fungerat i stort sett friktionsfritt från april
till oktober. Det har tom varit 45 husbilar
som stått nu under oktober månad. Med
Kassörens och Sekreteraren hjälp har vi
fått bra betalningssystem som gör att vi får
intäkter även om det inte är någon nere i
hamnen och vaktar vilket vi är glada för.
Under de kallaste månaderna var det ett strongt gäng nere och kämpade
med grova slangar, körde dieseleverk och sandsug för att försöka få lite djup
i hamnen. Tekniken var inte lätt och 5-10 man kämpade hårt mot kylan och
vinden. De körde så länge de hade tillåtelse från Länsstyrelsen för muddringen det avslutades lite abrupt med att motorn skar. Det uppskattades att
man muddrade upp ca 300 av de tillta 1000kbm. Nu under sommaren har
dieselmotorn renoverats för att klara nya uppgifter. Vi i styrelsen har under sommaren även varit i kontakt med Länsstyrelsen för att ansöka om både muddring och tippning av sandmassorna till havs. Vi får invänta svar
från Länsstyrelsen och när det kommit skall styrelsen planlägga för hur arbetet skall genomföras.
Ekonomiskt har året varit bra med ett bra resultat.
Kassören har under året haft kontroll på vår ekonomi och skapat bra rutiner för att ekonomin skall
stämma. Jag vill rikta ett stort TACK till vår avgående kassör Patrik som lagt ner ett jättestort arbete
i detta.
Våra årliga stormar tog hårt på bryggorna i år igen.
Denna gången var det D-bryggan och de
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sjöbodarna som fick mest stryk. I samband med detta beslutades
det att ansöka om bygglov för att flytta upp sjöbodarna ”bakåt” samt
att höja dem. Det arbetet har påbörjats under ledning av de som
arrenderar de berörda sjöbodarna. Under vintern planeras att renovera D-bryggan så den får ett nytt fundament och bra funktion med
de höjda sjöbodarna.
Det har varit mycket folk nere i hamnen i sommar trots att det blåst
mycket och vi aldrig fick de sköna varma kvällarna i solnedgången.
Aktivitetskommittén har gjort stora insatser under sommaren med
pubkvällar, musik, dans och på att fantastiskt sätt gett ett extra liv
åt hamnen. Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt hjälps åt ner
i hamnen och bibehåller vårt fina rykte om att vara ”Västkustens
pärla”. Nu hoppas vi på att nästa år skall bli lite varmare och att vi
får en fin båtsommar. Nu har vi dock rustat oss för att skulle vädret
inte infrias så har vi en fin klubbstuga att vara tillsammans i.
Vi behöver fler aktiva medlemmar så kom ner och hjälp till och var
med och dela gemenskapen.
/Per G

Underhåll i hamnen 2017
Ännu ett verksamhetsår har lagts till handlingarna.
Även i år har mycket arbete kretsat kring vår klubbstuga, såväl
invändigt som utvändigt med bland annat plattläggning framför
handikapptoaletten.
Andra saker värda att nämna är målning av mastskjulet, utbyte av
gamla belysningsarmaturer till nya LED samt röjning och städning på vår mark.
4
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Vi har också påbörjat förstärkning av E-piren även om detta arbetet utförts av maskiner utifrån.
Vid årets sista arbetsdag (som formellt ligger utanför verksamhetsåret) påbörjades rivning av D-bryggan. Mycket för att kunna bilda
oss en uppfattning om hur omfattande renoveringen av denna
brygga kommer att bli.
Det resterande arbetet med klubbstugan kommer till största delen
att utföras av vårt härliga ”måndagsgäng”.
Nu spottar vi i nävarna och tar nya tag till nästa år.
/Bengt Åke

Våra gäster
Trots en kall och blåsig sommar har antalet gästnätter slagit rekord.
Vår tillbyggnad har utnyttjats till max och lovordats. Det är husbilarna som står för den stora ökningen. Från april till mitten av september hade vi 720 gästnätter med husbilar. Det är en ökning med
452 gästnätter. Antalet båtar har dock minskat från 160 till 120. Säkert mycket beroende på blåsten. Intäkterna har fördubblats. Våra
gäster har verkligen trivts, vilket syns på alla positiva kommentarer
i gästboken. Aktiviteterna i hamnen -våffelkvällar-pizzabussensuppkvällar-mm har uppskattats. Över tio olika nationaliteter är
representerade bland gästerna.
Hamnvärdarna gör ett ovärderligt arbete. Utan dessa hade det inte
varit möjligt att ta emot gästande båtar/husbilar. Alla medlemmar
uppmanas se över vilka möjligheter man har att ställa upp någon
vecka under sommaren, eller på annat sätt hjälpa till.
Kontanter är på väg ut. Flera veckor klarade vi betalningarna med
iZettle och Swish. Också mycket enklare för hamnvärden och bättre redovisning. För husbilarna bör vi ta full avgift från maj t o m
september.
/Staffan Langemark

Båtsamverkan
Polisen i Halland har initierat projektet ”Båtsamverkan”
för att minska stölderna i hamnarna. Vi deltar i projektet
och de insatser polisen genomfört. Vid två tillfällen under säsongen har polisen gjort en stor bevakningsinsats
och besökt hamnarna. Skallkroken har också besökts av
polisen. Hamnvakterna har informerats och polisen har
haft deras kontaktuppgifter.
Ett mycket lovvärt initiativ tycker vi. Inga för klubben
kända inbrott/stölder har skett under året. Tack alla vakter/hamnvärdar/medlemmar/gäster för det!
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Sjöbodsansvarig
Inga sjöbodar lediga i skrivande stund. Efterfrågan på sjöbodar har ökat något. Det har tagit lite tid, men nu har bodarna
på D-bryggan kommit upp på torra land. Vi kommer att
förbereda och göra klart för återflytt till D-bryggan. Mycket
arbete återstår. Styrelsen har sagt, att i samband med det arbetet skall D-bryggan höjas 10 centimeter. Perfekt att underhålla och rensa runt sin sjöbod nu. Någon har sin målning
kvar. Färg finns att tillgå. Vi hoppas och tror att vi alla får ett
bra 2018. Sol och lata dagar är vad vi alla behöver efter våra
arbetsinsatser i hamnen. Tack!
/Staffan Albihn.

Aktiviteter under 2017
Det har varit bra uppslutning under aktiviteterna under 2017.
Vi började med pubkväll på Annies gård 7/4.
Den 20/5 var det dags för grillkväll där grillarna tändes kl 18,00. Med
härlig stämning och mycket folk.
Tyvärr blev eskad seglingen inställd p.g.a av sjukdom. De som ville seglade på dagen. Och avslutades med en trevlig grillkväll vid klubbhuset..
Lördagen den 10 Juni var det invigning av vårt nya klubbhus. I samband
med invigningen så bjuds det på lite Bubbel och lite tilltugg av pizzabitar
från pizzabussen. Vi tände grillarna för de som ville grilla. Kl 21.00 började dansen på bryggan. Vilken kväll det blev. Det var mycket folk och
stämningen var god, med en magisk solnedgång.
Vi har i sommar provat på att i sammanband med onsdagsträffen att ha
våffelcafe vilket blev mycket populärt inslag och många våfflor gräddades
i sommar. Det blev även några kväller med musikunderhållning som var
väldigt uppskattat.
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Lördagen den 26/8
Så var det dags för Skallkrokens dag och Krabbsegling. Det var många
som kom till hamnen. På plats hade vi Räddningstjänsten från Harplinge
med personal och bil. Sjöräddningen både från Falkenberg och Grötvik
visade upp sina räddningsbåtar och utrustning. Man kunde lära sig en
knop med Björn. Prova på kajak paddling från Go Nature. Prova på Sup
(Paddelboard) med Evelyn från Kite-Kalle. Krabbmetetävling med
krabbrace och prisutdelning. Bakluckeloppis, korv och fika försäljning,
fiskedamm och försäljning av kläder Vr –teknik visades i klubbhuset av
Lotta och Niklas, där man upplevde livet under ytan utan att bli blöt.
Kl 18:00 tändes grillarna i hamnen och det var mycket folk och en härlig
stämning. Även denna kväll avslutades med dans på bryggan. Ett stort
tack till alla som hjälpt till på olika sätt vid årets aktiviteter!
29/9 Båt upptagning där det ordnades med ärtsoppa och punsch korv
och bröd till försäljning. På kvällen var det pubafton och det var en trevlig kväll. Under sommaren har även Pizzabussen varit i hamnen några
kvällar.
w
På gång!!
Jul-smörrebröd 25 november i klubbhuset efter årsmötet.
/Marianne Larsson Aktivitetskommittén
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Från Båtplatsansvarig!
Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar
välkomna i föreningen!
Sommaren 2017 blir en säsong att minnas, den
sommaren där seglingen, båtlivet och fisket
kom av sig! Men vi minns den som sommaren
då husbilarna hittade till vår fina hamn och lovordade den.

Ett axplock ur gästboken;
13/6

Mange tak for riktig god service, som vi ikke har opplevt andre steder på vores sejltur fra Halmstad
til Falkenberg. Alle faciliteterne er også i top, også lånecyckler.//Svend och Lasse fra Silkeborg, DK

17/7

We have thoroughly enjoyed our short stay here at your very picturesque harbor/marina.
//Thank you, Annette & Diew Young, Lockerbie, Scottland. Ps, We hope to return :)

16-17-18/7 Med hård vind anlöpte vi Skallkrokens lilla mysiga hamn och fick ett vänligt och hjälpsamt
bemötande av veckans hamnvärd. Vi är imponerande av den ordning och service som ni har i er fina
lilla hamn. Hög standard på nya duschen och toan. Fina sittplatser längs hamnen.
S/y Ma Re Ann från Önnered Göteborg
19/7

Jätte nöjda med denna ställplats. Fin hamn med fin ordning! Anna-Lena och Thomas, Kalmar

27/7

Kanonställe och vi återkommer absolut. Tack för trevligt bemötande. Amy och Danne

10/8

Tack igen för en fin ställplats. Det var 3e gången i år som vi var här. Kommer tillbaka igen!
Lilian & Göran, Taberg

15/8

Thank you very much for hosting us so spontaneously – your haven is like heaven on earth!
LOVE Haidi, Jens, Gabi & Holger, cyclists on the Kattegat leden
Vi alla i Skallkroken vill tacka alla ni båtplatsägare som varit vakter under sommarsäsongens alla nätter. Vissa blåsiga
nätter har varit längre än andra lugna fina sommar nätter.
Det är viktigt att din båt är rätt förtöjda med rejäla tampar.
Man skall alltid tänka att man förtöjer för storm. Vi har haft
många blåsiga nätter och flera båtar med undermåliga förtöjningar och det har medfört mycket arbete för de som suttit vakt.
Vi kommer att fortsätta att skicka ut vaktlistorna via mail till
de mailadresser som vi har i vårt register. Inför kommande
säsong kommer vi meddela via hemsidan att vaktlistorna är
skickade. Det är varje båtplatsägares skyldighet att vara vakt
två gånger per säsong och kan man inte de datumen man blivit tilldelad så får man själv se till att byta med annan medlem. Överlag så har vakterna fungerat bra i sommar.

Ett stort TACK vill vi också skicka till de medlemmar som var hamnvärdar i sommar. Vi i Skallkroken får mycket
beröm för vår trevliga ”personal”. Det är framförallt hamnvärdarna man som gäst relaterar till. Det är numera inte många
hamnar kvar där man fortfarande har hamnvärdar som kommer ut på bryggor, hänvisar platser, tar upp betalning av husbilar och berättar lite om hamnen och dess historia. Man har en personlig kontakt med våra gäster. Det är något väldigt
värdefullt som vi i Skallkroken skall vara stolta över! Det är lite av vår charm.
Men vi behöver fler hamnvärdar inför nästa säsong, framförallt då vi under årets säsong har sett att vi även behöver hamnvärdar under vårens alla helger. Är du båtplatsägare och funderar över vilken form av arbetsplikt du skall göra
8
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nästa säsong, kryssa då i hamnvärd i
kommande arbetspliktsblankett! Att
vara hamnvärd är ett trevligt sätt att
möta hamnens gäster och lära känna
medlemmarna i hamnen.
Till er medlemmar som äger båtplats.
Har ni förändringar i ert båtliv, allt
ifrån uppsägning av plats, byte av båt,
behov av större eller mindre plats
mm, meddela mig senast 31 dec 2017
på batplats@skallkroken.se
Efter det börjar planeringen av säsongen 2018.
Jag vill passa på att påminna om att
det inte är tillåtet att hyra eller låna
ut sin båtplats till någon annan. All
uthyrning går genom hamnens båtplatsansvarig. Skall du vara borta från din båtplats under en längre period vill jag veta detta då jag har möjlighet att hyra
ut platsen delar av säsongen.
Till nästa säsong kommer vi också att organisera för lyft med klubbens hamnkran, tex tre dagar under våren till sjösättning av båtar och tre dagar under hösten till att lyfta upp båtarna igen. Idag ligger det för mycket ansvar på Lennart
Johansson som ställer upp i vått och torrt när någon ringer och vill ha sin båt upplyft. Vi behöver fler medlemmar som
kan tänka sig att bli ”båtlyftare”, och som har uppgiften som sin arbetsplikt/sitt ansvar.
Ha nu en skön höst och en förhoppningsvis vit och kall vinter så syns vi när solen börjar värma oss igen, en bit in på
nästa säsong! :)
/Malin J Gustafsson, Båtplatsansvarig i Skallkroken,
kontaktas bäst på batplats@skallkroken.se

www.skallkroken.se | Årsmöte 2017

9

Ekonomi
Vi i styrelsen har under året varit nöjda med kassaflödet och har känt att Måndagsgänget och Bengt-Åke har haft
kontroll på utgifterna i samband med byggnationen.
Lånet på SEB har amorterats med 27.500 kr under året och åtgående skuld på lånet är på 257.500 kr.
Enligt beslut i styrelsen så skriver föreningen av sjöbodarna med 2% (16 871 kr)per år, bryggplatserna
med 5% (48 337 kr) per år.
Klubbhuset är inte helt färdigställt men avskrivning har påbörjats med 7.775 kr.
75.000 kr är avsatt på ett speciellt konto för framtida muddring.
Tillbyggnaden av klubbhuset pågår över 3 år och beräknas vara färdigställd 2018.
Under verksamhetsåret 2016-2017 år har föreningen upparbetat 226.547 kr i projektet Klubbhus och styrelsen
beräknar att det återstår ca 50-60.000 kr under 2018.
Inga utestående kundfordringar, allt som är fakturerat är betalt.
Totalt har föreningen 854.446 kr i kassan. Av dessa är 375.000 kr avsatta till muddring och 479.446 kr
är likvidamedel.
Föreningen har två handkassor, 3.004 kr
Inga obetalda leverantörsskulder.
Föreningen har 1.773.500 i skulder till medlemmarna och 257.500 kr i lån hos SEB.
Årets resultat före skatt är 127.564 kr.

Diagram hämtade ur Bokslutet 2016-17
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Som medlem har du rättigheter & skyldigheter.
Vi måste hjälpas åt!
Vi i Skallkroken är en ideell förening utan någon anställd personal och det kräver att vi
ALLA hjälps åt. Vi gör vissa förändringar i våra rutiner för att arbetet skall kunna skötas på
vår fritid och ge ett bra resultat i enlighet med våra stadgar.
(Fullständiga stadgar finns på hemsidan)

Mina skyldigheter i Skallkroken som medlem;
• Föreningen kommer i januari skicka ut årsfaktura och det är mitt ansvar som medlem
att föranmäla förändringar i de tjänster som jag köper från föreningen innan 31/12 .
Anmälan görs till batplats@skallkroken.se. Görs inga ändringar kommer samma
faktura som året innan skickas ut.
• För att hålla nere kostnaderna har föreningen arbetsplikt och det är mitt ansvar att
hålla reda på när jag skall göra min arbetsplikt.
• För att minska risken för stölder har vi vaktplikt och det är mitt ansvar som medlem
att ta reda på när jag skall sitta vakt.
• Som medlem är jag medveten om att jag blir fakturerad an avgift om jag inte fullgör
min vakt/arbetsplikt.
• Om jag inte hart betalt mina avgifter till föreningen blir jag utesluten och insatsen 		
betalas tillbaks minus utestående skuld och en administrativ kostnad på 100 kr.
• Klubben förfogar över alla platserna och jag som medlem kan senast den 1/4 bli 			
anvisad en annan plats än den jag hade föregående år.
• Om jag senast den 1/4 anmäler till båtplatsansvarig att jag som medlem inte tänker 		
använda platsen så återbetalas halva båtplatsavgiften.
• Sker ändringar efter 1/4 skall ALLA avgifter betalas och man skall sitta sin vakt.
• Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att komma till styrelsemötet 		
varje månad och framföra ditt ’ärende direkt till styrelsen och själklart deltar jag som 		
medlem aktivt även i årsmötet.

”Fråga inte vad klubben kan göra för dig utan vad
DU kan göra för klubben.”

www.skallkroken.se
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Jul-smörrebröd i
klubbhuset
Från Pick N´Go.
Direkt efter årsmötet
150:-/per person.
Dricka: Vatten och öl finns att köpa.
(starkare drycker medtages efter behov.)

Anmälan/Betala
Senast: Onsdag 22/11
Skicka anmälan till Aktivitetskommitten
marlar2011@live.com, tfn 0763/388 285
Sätt in pengar till Marianne Larsson på
konto 8060-6 183 024 901-5
alt. swisha till 0763-388 285
Märk med Julbord/ditt namn
Alla välkomna!
Hälsningar Aktivitetskommitten

Många bidrar till att vår vackra hamn ska kunna
utvecklas och ge oss möjlighet till nöje & rekreation!

Pengar, arbete och intresse - allt är lika viktigt.
Tack till alla som har bidragit till vår utveckling!
Du som vill bli medlem! Gå in på www.skallkroken.se och anmäl dig.
Vill du lämna någon annan typ av bidrag så kontakta någon i styrelsen.
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www.tyloprint.se - Oktober 2017

Inget är starkare än......!

