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Via Teams

NÄRVARANDE:
Kristina Lindstedt
Conrad Grut
Anders Tottie
Björn Hedin
Björn Hildestrand
Eric Frykfelt
Carl-Johan Bergström
Alexander Wallenius
Anders Olin

KL
CG
AT
BKH
BH
EF
CJB
AW
AO

Ordförande
Sekreterare
Intendent
Intendent
Skattmästare
Varvschef
Kommunikationsansvarig
Hamnkapten
Klubbmästare

VA-Projektet
Projektet färdigställt 2 December. Kvarstår redovisning egenkontroll samt ny gruppförteckning el. Asfaltläggning gjordes 2/12.
Förberedelser inför årsmötet
Är det någon som inte kandiderar till ny styrelse då behöver valberedningen snarast
inkopplas. Meddela då til KL.
Utveckling av verkstaden
Det finns många som kan tänka sig att skänka verktyg till verkstaden under förutsättning
att lokalerna är låsta. Alternativ med kodlås utreds av CG med max 10 nycklar.
Verkstaden ska endast vara verkstad och inte för att ta in båtar i.
Hamnkapten
Katamaraner och Jollar har inte återflyttats och behöver ligga där under vintern.
Provisoriskt elkabel till 300-bryggan kvarstår. Önskan finns att förlänga 400-bryggan
med en sektion. Efterbesiktning av bomflöten och flytkraft bör ske. Detta bör ske i samband med justering av bojlägen under våren.
Varvschef
Problem finns med de som tillfälligt får plats. Hyra skall utgå både för vagnplats samt
vinterplats. Hyra ska utgå med 800:-/månad
Intendenterna
Placering av betongsugga vid nya porten på piren har skett för att hindra moppebilar från
att köra ut på piren.
Ett skydd över gamla kallvattenledningen ska ske, (AT, CG)
Nytt lås för skåp kommer att ske till nästa vecka.
Förslag är att flytta återvinning till utrymme mellan klubbhuset och mastskjulet.
Klubbmästare
Ny diskmaskin inhandlad kommer i veckan. AO tar emot. Frågan om exakt placering intill diskbänken löses praktiskt på plats.
ÖVRIGA FRÅGOR

Godkännande av nya medlemmar ska enligt stadgarna fastställas av styrelsen. Detta kan
delegeras till hamnkaptenen respektive varvschef som tar upp det på nästkommande styrelsemöte för att fastställa. I huvudsak gäller att man ska vara Lidingöbo samt att man har
stått i LBF´s båtkö (detta gäller platser i vattnet).
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