Kallelse till
Årsmöte 2016

Välkommen!
Lördagen 26 november Kl. 15:00
på Annies Gård.
Väl Mött!
www.skallkroken.se

Dagordning
Skallkrokens Båtsällskap,
ordinarie föreningsstämma 2016-11-26 kl. 15.00 Annies Gård
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Upprättande av röstlängd.
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Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
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Val av ordförande för stämman
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Val av justeringsmän, tillika rösträknare
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Styrelsens verksamhetsberättelse

9.

Revisorernas berättelse

10.

Fastställande av resultat o balansräkning

11.

Fråga om styrelsens beviljas ansvarsfrihet för den tid som
revisionen omfattar
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Fastställande av avgifter för år 2017

13.

Budget 2017

14.

Motioner

15.
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16.

Val av styrelse o kommittéer
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val av ordinarie styrelseledamöter o suppleanter
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Val av revisorer och suppleant
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Val av kommittéer
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Val av Valberedning
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Övriga frågor
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Stämmans avslutande

Årsmöte 2016 | www.skallkroken.se

Årsberättesle för
Skallkroken 2016
Då har ännu ett år lagts till handlingarna. Det har som alltid lagt
ner mycket arbete av medlemmar och av måndagsgänget för att
vi skall kunna ge våra gästande båtar/husbilar en bra service och
ett fantastisk plats att vila ut på. Skallkroken kommer att finnas
i deras minne när hösten och vintern tränger på.

En för föreningen viktigt arbete under året har varit att göra vår tillbyggnad med handikapp anpassning.
Halmstad kommun har varit mycket positiva att samarbeta med och gett oss ett investeringsbidrag på
200.000kr. Måndagsgänget har arbetat mycket hårt under hela året. Förra vintern gjöts grunden och nu
kan vi se att utsidan på huset i stort set tär färdigt. Invändigt finns det mycket kvar att göra. Styrelsen vill
tacka alla som på olika sätt bidragit med arbete, material eller reducerade kostnader så vi kan göra tillbyggnaden till så låg kostnad som möjligt. Tack !
Vårt årliga återkommande fråga är muddringen. Muddrings kommittén hittade en begagnad sandsug för
att göra underhållsmuddringar med. Den inköptes under vintern, provkördes till belåtenhet och har under
sommaren förvarats i maskinhall. Några mekaniskt intresserade medlemmar har tagit på sig att ansvara
och bruka aggregatet.
För att få börja muddra ur hamnbassängen måste vi ha tillstånd
från Länsstyrelsen. Vi förra försöket visade det sig att vi inte hade
laglig förklarat hela hamnen.
Vi har under året efter viss korrespondens fått vår E-pir att bli laglig
förklarad. När det blev klart har styrelsen tillsammans med Mikael
Jonasson lämnat in ansökan om muddring. Svar på den ansökan
har inte erhållits ännu. Halmstad Kommun har lämnat positivt besked om att vi får hantera muddermassorna på land. För att kunna
muddra har styrelsen satt undan 75.000kr årligen vilket nu är uppe i 300.000kr.
Styrelsen har under några år försökt att bli tydligare med vilka regler som gäller. Det har blivit några
mindre roliga samtal till personer som tolkar vårt regelverk på egna sätt men i år ser vi en tydlig förbättring.
Färre antal klagomål utan medlemmarna följer de regler o stadgar som råder och ordningen förbättras i
samma takt. Det finns mer att göra så arbetet går vidare.
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Vi har tappat några medlemmar under året men tillströmningen har varit högre så ökar vår medlemsantal.
Hamnen har varit välfylld med sålda och uthyrda platser. Vi måste dock be alla om att har ni kvar kärror,
vagnar eller bockar mm på uppställningsplatsen under tiden er båt ligger i hamnen måste de vara märkta
med namn o tel.nr.
Styrelsen har under året ansökt om bygglov för utökning av antalet husbilsplatser från 3-7 vilket beviljats.
Nu är det upp till årsmötet att avgöra om antalet platser skall utökas eller inte.
D-bryggan behöver att rustas upp. I samband med att det arbetet görs det är bodägarna på D-bryggan stora
problem vid storm o högvatten. Se Staffans del om sjöbodarna.
Detta planeras att göras under 2017.

Husbyggnation
Vid förra årsmötet fick styrelsen i uppdrag att söka finansiering för att göra bygget. Årsmötet godkände den finansiering som var framtagen och slutade på 425 000kr ex moms. I dagsläget har Skallkroken
betalat 345.677kr och har utgifter på ca 250.000kr kvar.
Nu när vi bygger och har stora kostnader ansöktes om förhandsbesked från Skatteverket om att 95% av vår verksamhet är momsgrundande. Detta för att få ett klart besked hur stor det av momsen vi får
dra i samband med bygget. Beskedet blev dock oförändrat 80% är
avdragsgillt.
Halmstad Kommuns handkappskonsulent och olika representanter
från olika handikapp organisationer var ute i slutet av sommaren för
att hjälpa oss med vilka åtgärder vi bör tänka på för att få miljön i
och runt klubbhuset så bra som möjligt för personer med funktionsnedsättningar. Det var en mycket positivt möte där alla representanterna lovordade vår satsning och vill att vi skall visas som föredöme
för att göra en fritidssysselsättning tillgänglig för alla.
Under året hade Föreningen en extra föreningsstämma där man
godkände ett pantbrev på 300.000kr på fastigheten för färdigställandet av klubbhuset.
Nu ser vi fram emot ett fint båtår där alla kan vara med 2017.
Tack alla för allt fina arbete som ni gjort.
/ Per Gustafsson o B-Å Bengtsson
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Våra gäster
Våra hamnvärdar har varit på plats hela säsongen
och gjort ett stort jobb, vilket bevisas av alla positiva
kommentarer i gästboken. Vår hamn är verkligen
populär både bland båt- och husbilsfolk!
Under 2016 har vi haft en kraftig ökning av antalet gästnätter. Det är främst husbilarna som
ökat i antal. Båtarna ligger på ungefär samma nivå. En sammanställning från Gästboken
visar följande statistik (siffror inom parentes gäller 2015); gästbåtar 162 (166), husbilar 268 (98).
Intäkterna har överträffat budget.
Vi har haft gäster från Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Polen, England m fl.
Vår ambition är att minska kontanthanteringen. Vi utvärderar nu hur de olika betalsystemen fungerat. Vi
har idéer för kommande säsong och återkommer om detta. Men allt ska vara så enkelt som möjligt. Möjligen kommer vi också att utöka tiden vi har hamnvärdar så vi också täcker in större helger som påsk etc.

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.
/Staffan Langemark

Sjöbodsansvarig
Inga sjöbodar lediga, och en liten väntelista som vi
inte haft på ett tag. Det är roligt när det är på de hållet.
Styrelsen beslutat om höjning av sjöbodarna på D-bryggan
med 0.7 meter och en flytt bakåt med 2 meter. Det kunde
vara skönt att slippa få in upp till 0.5 meter vatten i Boden.
Vi hoppas att vi kan hjälpa av varandra, med sjöbodarna när
bygglovet är godkänt. Någon missade sin målning, kanske
även glömt rensa runt sjöboden. Vi får ta nya tag så ses vi
2017 när vårsolen gassar.
/Staffan Albihn.
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Ekonomi
Vi i styrelsen ser med tillförsikt fram emot nästa år med en god likviditet i kassan. Föreningen har tagit ett
lån på bank för 300.000kr. Lånet har kostat 7800kr, varav pantbrev 6 400kr och kostnad till banken 1 400kr.
Räntekostnad tillkommer varje månad.
Enligt beslut i styrelsen så skriver föreningen av sjöbodarna med 2% (16 871kr)per år, bryggplatserna
med 5% (48 337kr) per år. Föreningen har anskaffat ett mudderverk för 50 000kr och det skrivs av med
20% (10 000kr) per år. Klubbhuset är inte färdigställt och kan därmed inte skrivas av.
75 000kr är avsatt på ett speciellt konto för framtida muddring.
Tillbyggnaden av klubbhuset pågår över två år och beräknas vara färdigställd 2017. Under verksamhetsåret
2015-2016 år har föreningen upparbetat 345 677kr i projektet.
Inga utestående kundfordringar, allt som är fakturerat är betalt
Totalt har föreningen 703 603kr i kassan. Av dessa är 300 000kr avsatta till muddring och 393 863kr är likvida medel. Föreningen har tre handkassor, 9 724kr
Det finns inga obetalda leverantörsskulder.
Föreningen har 1 770 500 i skulder till medlemmarna och 285 000kr i lån hos SEB
Alla insatser som är uppsagda t om maj är återbetalda
Vår kassör har gjort ett fantastiskt bra arbete för att få bättre kontroll, ordning och samtidigt göra arbetet
mindre belastande för styrelsen. Stort tack till Patrik.

Säkerhet i hamnen
Styrelsen håller på med ett arbete att strukturera säkerhetsåtgärder i hamnen. Det kommer att behövas
några personer som får enklare ansvarsområden för att se till att säkerhetsåtgärder finns och är gjorda.
Några frivilliga får gärna höra av sig till styrelsen.
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Aktiviteter under 2016
Det har varit bra uppslutning på aktivitetenar under 2016.
Vi hade pubkväll på Annies gård den 1 april. Rolf visade film
från det året sjöbodarna kom på plats. Bra stämning och trevlig
samvaro.
Den 22/4 var det dags för pubafton igen den här gången i
Skallkroken. En kväll med mycket folk och en härlig vårkväll.
Vid 29 april sjösättning och 30 sept torrsättning ordnades det ärtsoppa med punsch och korv och bröd till försäljning.
4 – 6 Juni Båteskad Skallkroken- Torekov som ordnades av Malin och
Peter. En härlig helg med sol och lite vind .

2 Juli var det dags för Skallkrokens dag.
Som startade med regn och blåst. Trots det så var det många som vågade sig ut
till hamnen På plats hade vi Räddningstjänsten från Harplinge med personal och
brandbilar. Sjöräddningen från Falkenberg som visade upp sina räddningsbåtar
och utrustning. Tipspromenad , lär dig göra en knop med Björn. Prova på kajakpaddling med Go Nature Prova på Sup ( Paddelboard) med Evelyn från Kite-Kalle
Krabbmetartävlingen med bra uppslutning trots vädret Bakluckeloppis . Grillning
och försäljning av fika. Försäljning av kläder med klubbtryck. Och vi avslutade med
att grillarna tändes kl 18.00.
17 augusti hade vi Prova på Sup i hamnen med Evelyn från Kite –Kalle.
Kaffe och våfflor fanns till försäljning i klubbstugan.
27 augusti Krabbsegling och som avslutades med en trevlig grillkväll.

På gång
Julbord lördagen 26 november på Annies gård efter årsmötet.
/Marianne Larsson Aktivitetskomitten
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Från Båtplatsansvarig!
Vill börja med att säga välkommen till alla nya medlemmar och
båtplatsägare!
Sedan vill jag rikta ett stort TACK till Er alla med båtplats i vår
hamn, Ni ställer upp på arbetsdagar och vaktnätter! Det är Vi alla
som gör hamnen till det den är i dag.
Säsongen har rullat på med sedvanlig vår rustning av våra båtar.
Vi minns alla Elias som tog sig an Bosses gamla tennkuleskuta. Jennina lämnade vår hamn efter idogt arbete från den nye ägaren. Hon
gick för motor och fulla segel upp mot Göteborg en lördag morgon i
maj. Nu ligger hon tryggt förtöjd i Göteborg vid Sjömagasinet i gott
sällskap av flera gamla träskutor.

Efter en härlig vår kom sommaren med den fylldes vår hamn
med båtar och semesterfirare. Vi fick också en härlig höst
med många båtar kvar i hamnen som kunde njuta av solen,
de ostliga vindarna och det platta vattnet. Vi har haft många
båtar som fiskat efter stora torskar, makrill och hummer.

Viktigt för dig med båtplats

Har du förändringar i ditt båtliv måste du meddela dessa förändringar till batplats@skallkroken.se , senast
31/12. Jag kommer under januari månad att planera för kommande säsongs båtplatser.
Då vi har fler båtar i kö för båtplats i vår hamn kommer det att ske vissa förändringar i platserna för båtarna
inför kommande säsong. Målet är att fylla upp de tomma platser vi har med rätt båt för just den platsstorleken.
Efter 1 april sätter jag sommarens vaktlista och listan kommer
efter det via mail till båtplatsägarna.

Märk alla vagnar och vaggor på land! Viktigt!

Trailrar, vagnar och vaggor som står uppställda på hamnplan
skall vara märkt med namn och telefonnummer.
Tack för den här säsongen!
/ Malin i Skallkroken!
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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 båtplats ansvarig 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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Julbuffé direkt efter Årsmötet
på Annies Gård.
245:-/per person.
Dricka vatten och öl finns att köpa.
Starkare drycker medtages efter behov.

Anmälan/betala senast fredag den 18/11
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

