Protokoll fört vid Båtsällskapet Lögarängens vårmöte 2014-04-09
1. Mötets öppnande

Ordföranden Klas-Göran Gustavsson öppnade BSL:s vårmöte och
hälsade de 25 medlemmarna som kommit till Jollekappseglarnas
lokaler välkomna till säsongsupptakten.

2. Fråga om mötets
stadgeenliga
utlysande

Mötet ansåg att vårmötet var stadgeenligt utlyst.

3. Fastställande av dag- Den av klubbstyrelsen föreslagna dagordningen för mötet
ordningen
fastställdes.
4. Redovisning av årsmötesbeslut

De av årsmötet godkända reviderade stadgarna godkändes även av
vårmötet och kan därmed anses som gällande.

5. Behandling av
anmälda ärenden

Inga ärenden hade inkommit för behandling vid årets vårmöte.

6. Presentation av nya
medlemmar.

Nya medlemmarna hälsades välkomna:
Clas Lundberg & Ulf Sand
Marcus Jonasson & Ulrica Borg
Bosse & Pia Widell
Fredrik, Carina, Jonathan, Johanna, Mattias Norelius
Claes & Helen Ellefors
Dan Bark
Henrik & Anncharlotte Gustafsson

7. Rapport från arbetsgrupperna.

Infogruppen
Andreas berättar om nya hemsidan och passar på att efterlysa fler
bilder. Vi uppmuntrar också at ansluta till BSL’s Facebookgrupp.
Ekonomigruppen
Enligt kassör Patrik är klubbens ekonomi fortsatt god och enligt
budget. Alla ordinarie stora utgifter är tagna - nu återstår fakturan
från bryggrenovering,
Nöjesgruppen
Ingen rapport - denna punkt kommer att utgå ur kommande
dagordningar.
Tävlingsgruppen
Magnus meddelar att ”Äntligen seglarmåndag” går av stapeln 5/5 kl
18:00, det blir pub och regelkväll. Tisdagsseglingarna kommer att
inledas 13/5.
Klubbhusgruppen
Stugfogde Evald visade bilder och berättade om det pågående

arbetet med bryggrenovering på Torpis. Projektet löper på enligt
plan. Som ”bonus” kommer vi också lägga ut 5 nya bojar på varje
sida som ger möjlighet till bojförtöjning till totalt 20 båtar. Vi
kommer också nyttja maskinerna som finns på plats till en s.k.
bottenrenovering för att återställa ett gott djup i hamn och
inseglingsrännan.
Vinteraktivitetsgruppen.
Anders Nygren rapporterade om nyttiga aktiviteter (HLR-kurs med
efterföljande pub) som inte bara varit trevliga utan dessutom gett ett
överskott som skall användas som grund för investering i
”myggjagare” till Torpis. Enligt plan skall denna finansieras helt
utan att belasta klubbens ekonomi.
VFBAB
Klas-Göran redogjorde för utvecklingen inom VFBAB. I korthet:
Båtuppläggning på Tegeludden och Lögarängen går med förlust.
Arrendet på Lögarängen med Västerås stad är så högt att
verksamheten där inte kunnat bära sina egna kostnader. Detta beror
främst på att för få båtar finns upptagna där och att
upptagningskostnaderna har blivit för höga mot vad som
budgeterats. Svensk Marinteknik har tidigare kunnat erbjuda sig att
sjösätta båtar på ett för VFB kostnadseffektivare sätt. VFB har
därför kommit överens om att Svensk Marinteknik övertar vårens
sjösättningar. På så sätt minskar vi årets underskott. För att undvika
underskott för de resterande 2 åren med Västerås stad som kvarstår
har VFB för avsikt att teckna ett partneravtal med Svensk
Marinteknik om att disponera Lögarängen på lika villkor. Båtägarna
har på så vis möjlighet att välja att vara kund hos VFB eller Svensk
Marinteknik. Svensk Marinteknik kommer att lyfta och sjösätta för
både sina egna kunder och VFB: s kunder. Allt detta syftar till att
undvika underskott i ekonomin för VFB, men också en möjlighet
för Svensk Marinteknik att bedriva sin egen verksamhet som de
själva önskar. Personligen tror jag även att samarbete gagnar bägge
parter då den ekonomiska risken sprids och minimeras.
Uppskattningsvis behövs ca 250 båtar på Lögarängen.
VFB AB kommer att försöka omförhandla arrendet på Tegeludden
Övriga rapporter
Tommy Holmberg kommer att representera klubben vid Västerås
båtråds nästa möte. Tommy fick i uppdrag att undersöka
kommunens planer vad det gäller parkering vid Svenska
Björn/Fyrskeppet.
Christer Svensson rapporterar från Båtklubbarnas varv. BSL
kommer att jobba för bättre insyn i verksamheten.
8. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

9. Avslutning

Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse
och förklarade mötet avslutat. Efter mötet serverades kaffe och
smörgås.
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