Protokoll årsmöte den 17 juli 2016, Farhults llamnörening.
18 båtplatsägarc var narvarartde

l.

vid årsmötet.

Bengt Bayard öppnade mötet.

2. Bengt Bayard valdes till mötets ordforande.
3. Per Holkert valdes till mötets sekreterare.
4. Att Jiirnte ordftirande justera protokollet valdes Yvonne Tapper Bergendal och Kjell
Hansson.

5. Kallelsen till årsmötet godkåindes.
6. Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna efter genomgång.
7. Bengt Bayard presenterade det gångna årets verksamhets berättelse. Torbjörn Eldh

8.

redogiorde for fiireningens resultat- och balansrtikning vilka godkåindes och lades till
handlingarna. Revisorema Håkan Rahm och Peter Ivarsson har granskat
råikenskapernautart anmärkning och i sin revisionsberättelse tillstyrker de full
ansvarsfrihet for styrelsen fiir den tid revisionen avser, vilket också beslutades av
mötesdeltagarna.
Efter ftireläggande fran Höganäs kommun kommer livboj och hake att inftirskaffas.
Målning av stugoma skall utfiiras under siisongen. Bättring av asålteringen vid
bätrampen kommer att utftiras- Större muddring inftir såisong2017 iirplanerad. Betong
eller liknande ftir att forhindra att de större stenama på norra piren rör sig vid storm.
Vidare diskuterades ett antal id6er om hur vi skall kunna skydda hamn och båtar mot
skadegörelse och stölder.

Årsavgiften for

2}fl

skall vara oftiråindrad,

I

000kr for båplats och 600kr ftir

landplats.

Avgiften fiir ftirsenad iläggning av bom faststiilldes till 500kr.
Torbjörn Eldh redogforde ftir budgeten for2016-2A17 vilken godkiindes av mötet.

9. Till ordforande på 2 är valde Bengt Bayard.
Till kassör pä2 är valdes Torbjörn Eldh.
Till styrelseledamöter pä2 åx valdes Knut Fäldt och Christer Narbe.
10. Till styrelseersättare pä2 år valdes Sol-Britt Axelsson och Mats Johansson.
11. Till revisorer på I år valdes Håkan Rahm och Peter lvarsson.
12. Hamnmiiskrsysslan Zir fortfarande vakant. Knut Fälth kommer även fortsätbringsvis

att administreraett arbetslag av frivilliga mot överenskommen ersättning enligt
tidigare.
13. Till valberedning valdes Knut Fäldt och Håkan Rahm.
14. Styrelsens ftirslag till stadgeåtndringar avseende $$ 5,6, 12 och20 iir nu uppe ftir
beslut fiir andra gången vilka godk?indes av mötet och nu kommer att åindras.
15. Kontaktlista över hamnplatsägare kommer att distribueras på lämpligt sätt.
Önskemål om att ytan närmast de reflekterande tringlama i enslinjen skall målas vita
ftir att ytterligare ftirenkla insegling i hamnen.
16. Nästa ordinarie årsmöte fastståilldes till den 16 juli 2A17.
17. Ordftirande Bengt Bayard hälsade Christer Narbe och Mats Johansson välkomna i
styrelsen. Tackade Knut Fåildt ftir v?il utfort hamnarbete. Slutligen tackades
mötesdeltagama frr visat intresse.

vid

a*A/l"w+
/*n7
Kjell

