PROTOKOLL
Medlemsmöte nr 5, 18 aug 2016 i Fiskargården
Nordkosters Fiskehamnsförening upa
Närvarolista: se bilaga.
1. Mötets öppnande
Roger Ekstrand hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Mötets utlysande
Mötet var utlyst den 3/8 och alltså utlyst i rätt tid och enligt stadgarna.
3. Val av ordförande
Roger E valdes till mötesordförande.
4. Val av sekreterare
Tor Söderlund valdes till mötessekreterare.
5. Val av justerare
Niklas Nilsson och Gösta Hedergård valdes att justera mötesprotokollet.
6. Agenda
Roger visade agendan för mötet och den godkändes i sin helhet, se bilaga.
7. Gästhamnen: Info / beläggning
Hamnfesten arrangerad tillsammans med Fiskargårdsföreningen blev en succé med
många besökare.
Roger informerade om vad som skett under sommaren bl.a.:
Total renovering av sanitetshuset vid Bopallen till en kostnad för
ca 200 000 kr.
Vattenprover har tagits på den borrade brunnen vid Bopallen och brunnen vid Musestenen vid Vettnet. Båda brunnarna visar ”Tjänligt med anmärkning”.
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Beläggningen pekar mot en rekordsäsong.
8. Översyn stadgar, medlemskap, avgifter
Styrelsen har tills vidare stoppat all nyintagning av medlemmar i avvaktan på
tolkning/omarbetning av stadgarna.
Vi diskuterade utifrån ett förslag om att ändra §4 i stadgarna, angående intagning av
nya medlemmar. Ett antal förslag diskuterades bl.a. framkom synpunkten att det ska
räcka med att vara folkbordförd på Koster för medlemskap. Ett annat förslag var att
tillföra att orden ”till gagn” för föreningen.
Beslut: Återremiss till styrelsen, som får i uppdrag att komma med ett förslag till
årsmötet för beslut.
Styrelsen väckte frågan att en årlig avgift skall tas ut av alla medlemmar. Exempelvis
så kan en avgift inkluderande slip-, kran-, båtuppläggningsavgift tas ut.
En diskussion fördes även att medlemmarna ska betala en insats lika den som icke
medlemmar betalar idag för att få en båtplats.
Beslut: Styrelsen fick i uppdrag att till årsmötet ta fram ett förslag på uttag på en årlig
avgift för alla medlemmar.
9. Ekonomi
Resultatrapporten per 2016-08-16 pekar på ett överskott i räkenskaperna.
Vi ligger bra till och ser ut att hålla oss inom budgeten.
10. Kilowattpris sjöbodar
Vi behöver höja avgiften för el till sjöbodarna från 1:-/kWh till 1,50:, då elpriserna
ligger i den nivån.
Beslut: Vi höjer elavgiften till 1.50:-/kWh från säsongen 2017.
11. Iordningställande av hamnkran
Roger informerade om renoveringen av hamnkranen, samt att kostnaderna slutade
på ca 175 000 kr. Roger E påpekade även att kranen är nu besiktad och godkänd för
användning av DEKRA.
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12. Utbyggnad av hamnområdet - Kosterlänken
Roger informerade om bygget och att finansieringen har gjorts med uttag av insatser.
26 st. fasta båtplatser tillkom vilket har minskat kön från ca 55 st. till idag 20 tal
sökanden.
I huvudsak positiv respons, men några funderingar har framkommit:
Vi kan inte ha båtar liggande på utsidan vid kortsidan av ”L-et”.
Eventuellt korta av den delen av bryggan.
Bommarna närmast Håkans sjöbod behövde tas bort, bara långsides förtöjning.

De blå bojarna vid Lotsbryggans gästhamn behöver flyttas österut några meter.
Det största problemet har varit passagen vid Sigvards brygga då gäster till
Sigvard har lagt flera båtar i bredd.
Beslut: Vi utvärderar efter vintersäsongen och tar upp frågan inför årsmötet. Vad
gäller Sigvards brygga åter-remissades denna fråga till styrelsen.
13. ”Göstas” sjöbod
Roger informerade om läget och finansieringen. Bryggan är klar, återstår renovering
av sjöboden. Anbudsförfrågningar ligger ute. Ska vara klart till säsongen 2017.
Renoveringen har mestadels finansierats av insatser, men återstoden, ca 400 000 kr,
måste lånas. Styrelsen kommer att ta upp lånebegäran av medlemmarna
(stadgekrav).
Årlig intäkt ca 60 000 kr till föreningen.
14. Vettnet´s hamnutveckling
Roger informerade om läget för Kosterbaden AB.
De har problem med bortförsel av vattnet i gropen och har därför beslutat att inte
bygga källare.
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Konferensdel/SPA utgår vilket får konsekvensen att året runt verksamheten
försvinner vilket då medför att Kosterbaden AB inte kommer att medverka till
finansieringen av Passagerarbryggan.
Ett förslaget har diskuterats; att använda delen av hamnområdet där sanitetshuset
ligger för en ”konferensdel”.
Mötet diskuterade placeringen och utformningen av byggnaden. Framkom bl.a att
föreningen måste ställa kravet att få godkänna utformningen av byggnaden.
Viktigt är att Kosterbaden AB får arrendera marken med likartat avtal som de
föreningen har med Galejen och Strandkanten.
Inför hamnutvecklingen informerade Roger också om de muntliga avtal med
Kosterbaden AB med innehåll som tidigare beslutats av föreningen.
Beslut: Innan eventuell påskrift av avtal om placering av Konferensbyggnad inom
redovisat område görs skall styrelsen kalla till medlemsmöte för genomgång av
avtalet.
15. Fiskargården
Roger har träffat representanter för Fiskargårdsföreningen och diskuterat äganderätt.
Fiskargårdsföreningen hävdar att de är ägare av byggnaden. Hamnföreningen
känner dock en oro för att Fiskargårdsföreningen ej har de ekonomiska resurserna
att underhålla och driva byggnaden.
Roger E har tagit fram ett förslag på ”Avtal om anläggningsarrende” som
diskuterades på mötet.
Följande diskuterades.
Arrendeavgiften kvittas med nyttjande av Väntboden
Fiskargårdsföreningen står för alla kostnader
Om Fiskargårdsföreningen avvecklas så skall hamnföreningen få köpa
byggnaden för 1 kr.
Beslut: Avtalet överlämnas till Fiskargårdsföreningen för vidare handläggning
16. Markarrende
Efter ett tidigare förslag om att flytta cykelkärror från kajen, så har vi kommit överens
med markägare att arrendera två markbitar, ett område mellan Rest. Galejen och
återvinningen, och ett område mellan Rest. Strandkanten och Kosterhavet.
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Beslut: Vi tecknar avtal med markägarna om arrende och betalar årsavgiften 5 000
kr.
17. Övriga frågor
Göran Lyth tipsade om rensning av brunnar, och att Kosters Trädgårdar utförde
sådana jobb.
Klagomål från en boende i ansluten till bryggan vid Bopallen. Diskussioner fördes
och överenskoms att styrelsen tar fram ett svar till fastighetsägaren.
18. Avslutning
Roger avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

..........................................................
Roger Ekstrand
/Ordförande

.........................................................
Tor Söderlund
/Sekreterare

..........................................................
Niklas Nilsson
/Justerare

.........................................................
Gösta Hedergård
/Justerare

Nordkosters Fiskehamnsförening upa
Telephone: 0526-20068, 070-09435537
E-mail: info@nordkosterhamn.com
Hemsida www.nordkosterhamn.com

:

MEDLEMSMÖTE NR 5
2016-08-18

AGENDA
! Gästhamnen – Info/Beläggning
! Översyn stadgar, Medlemskap, Avgifter
! Ekonomi
• Lägesredovisning
• Kilowattpris sjöbodar
! Iordningsställande hamnkran- Info
! Utbyggnad hamnområde Kosterlänken
• Synpunkter
! Utbyggnad hamnområde i Vettnet- Info
! Sjöbod på Lotsbryggans Samfällighet (Göstas sjöbod)- Info
! Fiskargården
Övriga frågor
! Arrende av mark
! Klagomål granne

Gästhamnen – Info/Beläggning
! Renoverat Sanitetshuset vid Bopallen till en kostnad på
ca 200 000 kr
•
•
•
•
•
•
•

Byggt ut apparatrummet
Bytt alla tvättställ, WC och rör dragning
Målat väggar och renoverat alla dörrar
Bytt el-patronerna
Ny placering av magnetventiler i duscharna
Renoverat urinoaren för herrarna
Byggt om duschautomaterna till Polletter och 10 kronor

•

Återstår till 2017
• Kakla urinoaren
• Inreda apparatrummet

! Vattenprover
•

Prov har tagits av borrade brunnen vid Bopallen
och från brunnen vid Vettnet
•

Resultat blev ”Tjänligt med anmärkning”

! Borrade brunnen
•

Byggt ”hus” kring den borrade brunnen och dragit om elen

! Toa tömning stationen
•

Dragit om avloppsslangen

Gästhamnen – Info/Beläggning
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Översyn stadgar, Medlemskap, Avgifter
" Styrelsen har tillfälligt stoppat all nyintagning av
medlemmar i avvaktan på en ny skrivning av paragrafen 4.
" Nuvarande skrivning
Till medlem må antas fiskare folkbokförda och stadigvarande
bosatta på Nordkoster. Till medlem må även efter styrelsens
beprövande i särskilda fall antas andra personer som är
folkbokförda och stadigvarande bosatta på Nordkoster under
förutsättning av att de på något sätt brukar havet.

" Förslag ny skrivning
Som medlem antas personer mantalsskrivna på Nordkoster som helt eller
delvis har/har haft fiske som näringsverksamhet.
Som medlem kan dessutom, i särskilda fall, antas personer mantalsskrivna
på Nordkoster efter ansökan hos styrelsen.
Bedömningen ”i särskilda fall” baseras på sökandens grad av fritidsfiske
och behov av transportmöjligheter av nyttokaraktär med egen båt.

Avgifter/Taxor
• Taxor för medlemmar?
- Nya medlemmar och ny båtplats
- Ingångs avgift vid tillträde till båtplats. 10 000, 20 000
eller
som icke medlemmar?
- Antal båtplatser per medlem?
•

Alla medlemmar?
- En årsavgift, inkluderande t ex slip- kran- och ev. andra
tjänster?
- Hur hög avgift i så fall?

Avgifter/Förmåner för medlemmar idag!
•
•
•
•
•
•

Medlemskap engångsavgift 100 kr
Ingen årsavgift utgår
Båtplats sommar 600 kr (ej medlem ca 3 000 kr)
Förtur för båtplats ingen insats (ej medlem 30 000 kr)
Slip/kran avgift, 100 kr för vissa (ej medlem 1000 kr)
Vinteruppläggningsavgift 100 kr – 1000 kr (ej medlem minst
det dubbla)

Ekonomi
Rörelsens intäkter t.o.m. 2016-08-16
2016
1 747 457kr

Budget
1 863 400 kr

2015
1 741 104 kr

Rörelsens kostnader t.o.m. 2016-08-16
2016
1 321 000kr

Budget
1 465 000 kr

Beräknat resultat t.o.m. 2016-08-16
400 697 kr

2015
1 472 000 kr

Ekonomi forts.
Kassa/bank
1 772 300 kr ( 1 379 000 år 2015)

Ekonomi forts.
Kilowattpris sjöbodar
" Idag tas det ut en avgift på 1 kr/Kwh, vilket betyder att
föreningen subventionerar med 50 öre/Kwh
•

Styrelsen föreslår att vi fr.o.m. säsongen 2017
ska ta ut en avgift på 1,50 kr/Kwh

Iordningsställande hamnkran- Info
" Ombyggd med ny telfer 4 ton (ABUS) och all elektronik
flyttad ner till marknivå
" Skydd för telfern och elektronik har tillförts
" Besiktigad och godkänd för användning av DECRA
" Kostnader ca 175 000 kr
"
"
"
"
"
"

Telfer + elektronik
Presenning telfer
Besiktning
Koster Marin
Tillverkning hus
Arbetskostnader

110 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
20 000 kr
10 000 kr
20 000 kr

•

Finansierad genom att ta ut en insats på 30 000 – 35 000 kr
per plats.

•

Insatsen betalas tillbaka då man lämnar platsen åter till
föreningen

•

Kostnad inkl. elanslutning ca 1 Mkr

•

Årliga intäkter
•
•

26 st. fasta båtplatser ca 80 000 kr
Gästhamnavgifter på ungefär 300 000 kr

•

•

SYNPUNKTER
•

Mestadels positiva, framförallt från de fasta
båtplatsägarna. (Kön reducerad från ca 55 st. till idag ett
20 tal)

•
•
•

Passagen vid Sigvards sjöbod trång
Båt-placering vid L-bryggan
Bommar längst in vid Håkans sjöbod

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
•

Inga bommar längs in vid Håkan ( närliggande bommar
tas upp efter säsongen)

•

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER forts.
•
•
•

•

Förbjudet att lägga båtar ute på L-bryggan
Flytta de 7 bojarna 4 m närmare Flytbryggan Bopallen
Eventuellt ersätta L-bryggan med en kortare

UTVÄRDERING EFTER SÄSONGEN

Göstas sjöbod
•

Samtliga avtal är påskrivna, 5 st. andelar

•

Bryggan är klar och tagen i bruk midsommar 2016
• Insats finansierad (40 000 kr/andel) + årlig avgift

•

Sjöbod renovering/nybyggnad ska vara klart 2017
•

Anbudsförfrågan utskickad

•

Delvis insats finansierad, återstoden måste lån tas upp
av föreningen

•

Ekonomi
•

Beräknad produktionskostnad 1 Mkr

•

Finansiering
•
•

Insatser/förskottshyra på 610 000 kr
Lån på ca 400 000 kr

•

Årliga Intäkter Brygga
Sjöbod
Summa

15 384 kr
41 576 kr
56 960 kr

Vettnet
Nordkoster
Hamnutveckling
Augusti 2016

Avtals/Utvecklingsläge
! Bygget av Kosterbaden försenat pga. problem med
bortforslande av vatten i ”gropen”

! Kosterbaden har beslutat att gå vidare med bygget utan
källare. Byggstart omkring 1 oktober

! Konferensdel & SPA utgår
! Konsekvens ”Ingen Konferensdel” – Ingen brygga
! Förslag placering av konferensdel mm inom hamnområdet
! Utveckling av Hamnområdet enligt tidigare presenterat och
överenskommet förslag

Avtals innehåll
! Pontonbryggor, 38 platser, med y-bommar, elstolpar, säkerhetsutrustning
och övriga anordningar

! Befintlig pontonbrygga byggs om och förses med y-bommar.
! Ersätta befintligt bryggdäck med en flytbrygga.
! Ny gångväg Gåseskär, betong, trappor tryckimpregnerade
! Konsolbrygga, Gåseskär, rivning befintlig, ny brygga på stålkonsoler
! Uppgradering väg på piren
! Belysning, piren, gångvägar
! Ledning Bolagets avsaltningsanläggning till Sanitetshuset
! Ny angöringsbrygga för Kostertrafik. Kosterbaden skall betala 40% av
produktionskostnaderna dock max 900 000 kr

!

FRONT PROJEKT AB
Södra  Kyrkogatan  2
452  30    Strömstad
+46 526 60 000

HAMNOMRÅD UTVECKLING LÄGET
! Muntlig överenskommelse gjord med Kosterbadens ägare om
”Avtal om anläggningsarrende”

! Kosterbaden arrenderar 32 platser, arrendetid 25 år
! Arrendeavgift för de 32 platserna i 25 år är att Kosterbaden
utför och betalar byggnationen

! Föreningen skall godkänna alla anbudshandlingar
! Alla utförda anläggningar till Hamnföreningen med äganderätt
! En banksäkerhet på Kosterbaden åtagande på 4 Mkr skall
erläggas innan projektstart

! För de 32 platserna gäller att Kosterbaden för ej utnyttjade
båtplatser ska användas som gästhamn. Intäkterna från
uthyrningen fördelas 60% till Kosterbaden och 40% till
Hamnföreningen

! Hamnföreningen svarar för och bekostar det löpande

underhållet. Hamnföreningen svarar även för de kostnader
som uppkommer vid arrendeområdets nyttjande (el, sopor
etc.). Kosterbaden ska ersätta Hamnföreningen för dessa
kostnader

Fiskargården
• Möte med Fiskargårdsföreningens styrelse
• Diskussion angående äganderätt
• Hamnföreningen känner oro för att
Fiskargårdsföreningen ej har ekonomiska resurser
att underhålla och driva Fiskargården
• Överenskoms att Hamnföreningen tar fram ett förslag
”Avtal om anläggningsarrende”

• Arrendeavgiften kvittas mot att Hamnföreningen får
nyttja Väntboden under säsong och får disponera
lokalerna till möten
• Fiskargårdsföreningen står för alla kostnader som
berör fastigheten
• Vid avtalets upphörande- t ex vid uppsägning,
förverkande, likvidation av Fiskargårdsföreningen skall
den egendom som tillförts Arrendestället erbjudas
Hamnföreningen till inlösen. Löseskillingen skall då
bestämmas till 1 krona.
• Hamnföreningen har lämnat alla lokaler i Fiskargården

• ÖVRIGA FRÅGOR

• Mark arrende
• Avtal har upprättats med Antonssons dödsbo
om arrende av mark
• Parkering av bagagekärror
• Placering av glasigloos, miljöstation och
båtramp
• Årlig avgift 5000 kr

