Datum 16-10-09

Munkedals Båtklubb
Vaktmöte
§.1 Mötets öppnande.
Dorete Böe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande.
Dorete Böe valdes som ordförande för mötet.

§ 3. Val av sekreterare.
Conny Axelsson valdes som sekreterare.

§ 4. Christian Askros pratar säkerhet och stöldskydd.
Christian pratade om juridisk stöd vid ev. agerande, samt vad vi skall tänka på
vid inträffad händelse. Han pratade vidare om rätt klädsel när vi går vakt, använd
västen som hänger i vaktboden.
Styrelsen fick i uppdrag om det är lämpligt med ett dokumentskåp i vaktstugan
där det ev. förvaras uppgifter på båtplatsägare och loggbok.
Det är viktigt att dokumentera och rapportera allt som händer under vakten.
Beskrivningsrapport kan fås hos polisen.

§ 5. Förslag till höjning av avgifter och arvoden.
Förslagen löd höjning till 1000 :-sek för den som inte vill gå vakt.
Den som inte hör av sig angående vakten föreslås en höjning till 1500:- sek.
Den som tar en extravakt föreslås höjning till 1000:-sek.
Dessa förslag klubbades igenom av mötet.

§ 6. Övriga frågor.
Ändra texten för vakten att den skall vara minst 9 timmar och fram till kl. 06:00
Några frågor som styrelsen får diskutera kom upp.
Nytt lås till vaktstugan där tagg kan användas
Ev. bokning av vaktnatt på nätet.

§ 7. Avslutning.
Dorete tackar för visat intresse och att så många kunde komma och förklarar mötet avslutat.

----------------------------------Dorete Böe

----------------------------------vid pennan Conny Axelsson

.

§ 5. Sjösättning.
11/6 Jörgen och Reine.

§ 6 . Saltkällan.
Elen färdig på alla bryggorna. Pärm med skisser och beskrivning finns på
kontoret på Ellingeröd.
Betongbryggan ligger fast Jörgen och Olle hjälpte till.
Fisket från betongbryggan måste stoppas, Kätting över landgången med
Fiske förbjudet och obehöriga äga ej tillträde.
Jolleparkering ett lass grus. Roland ordnar med skylift så att glödlampor kan
bytas.

§ 7. Övriga frågor.
Tom skänker en kolgrill till Ellingeröd.
Köp av ny trädgårdsmöbel och parasoll Hasse kollar.
Elen på Ellingeröd ska ses över, byte av kabel. Montering av jordfelsbrytare.
be Hasse Berggren kontrollera Reine tar kontakt med Hasse Berggren.
.
Motorn på flotten ska repareras. Nya lyftband har beställts.
Nödstopp på kranen Hasse kollar och försöker hitta en lösning.
Bogserbåten ska läggas ut till försäljning.
Ny ansökan till Thordenstiftelsen efter sommaren.
Porten till hallen fortfarande inte klar. Skvättskydd till betongbryggan
Jörgen inväntar offert från Pontona.
Väggar till dansbanan avvaktar tillsvidare.

§ 8. Nästa Möte.
Onsdagen den 17/8 kl 18:00 klubbstugan.

§ 9. Avslutning.
Ordförande tackkar för visat intresse, önskar alla en härlig sommar

och avslutar mötet.

----------------------------------Ordförande Tom Brokopp

.

-----------------------------------Vid pennan Dorete Böe sekr.

.

