Protokoll fört vid styrelsemöte med Marahamns Väg- och Hamnförening tisdag 4 aug
2020 i vaktstugan Nyborgs Folkets hus.
Närvarande : Per-Agne Karlsson, Karl-Axel Bergström, Tomas Schäufele, Tore Sandström,
Mikael Gustavsson, Stig Björnemark, Göthe Bergström samt Åke Nyberg och Susanne
Björnemark som adjungerande.
§1. Mötets öppnande.
Ordförande Tore Sandström hälsade alla välkomna .
§2. Godkännande av dagordning.
Ordförande gick genom dagordning, som godkändes.
§3.
§4.
§5.

Föregående protokoll.
Ordförande gick genom protokollet från 31 mars 2020 som godkändes .
Årsmöte 2020.
Mötet beslutade att inte hålla något årsmöte detta år, om ingen medlem påkallar.

Rapporter.
a. Ekonomi.
I dagsläget finns 750 000 kr i kassan. Ett resultat på 650 000 kr beräknas för detta
år.
§6. Sommaren 2020.
- Kölista.
Ca 30 båtägare önskar hyra plats i hamnen. Många vill byta till större plats.
- Vakthållning.
Har fungerat bra.
- Kioskverksamheten.
Har fungerat enligt NSK:s förväntningar.
- Bränsle.
Fungerat bra, förutom att det blivit slut bränsle vid ett par tillfällen.
Problem vid påfyllning genom att tankbilen ej kunnat komma fram.
- NSK, målning, gräsklippning samt slyröjning.
NSK har slagit gräs. Målning kommer att göras nu. Sly tas bort senare i höst.
- Båtvagnar.
Parkering på hamnplanen förbjudet. Det har skett en förbättring efter ytterligare
anslag och påpekande. Ytterligare uppgifter om detta i nästa brev till båtägarna.
- Stölder.
Två stölder av bränsle har skett i hamnen denna sommar. Vi i styrelsen ”kollar”
upp med dom drabbade.
§7.
Investeringar.
- Bryggor, muddring.
Flera båtplatser måste till. För att kunna bygga en sjunde brygga, måste en MKB
(miljökonsekvensbeskrivning) göras för hela hamnen. Kar-Axel och Tore
kontaktar kommunen.
- Brygga piren.
Reparation . Tore kontaktar Bröderna Nilsson, Henrikssons smide och Kalix svets
och maskiner för offert.

§8.

§9.

Övriga frågor.
Cronimet har ett önskemål till kommande säsong, att ställa en container för
insamling av metall. Tanken är att detta tillfaller NSK. Hamnföreningen återlämnar det befintliga containern efter denna säsong.
Avslutning.
Ordförande tackade för dagens möte.
Ordförande kallar till nästa styrelsemöte.

Per-Agne Karlsson
Sekreterare

Tore Sandström
Ordförande

