Protokoll fört vid möte med värdar gällande arbetsdagarna 21-22 september
2019.
Närvarande: Jesper Olsson, Ulf Sundström, Peter Jansson och Bo Narving, Göran Ågren, Kaj
Stefanius och Mats Bernäng.
Protokollet delges även till icke närvarande: Andreas Mossnelid, Hans Wigö, Roger Belin,
Stefan Eriksson, Kjell Sundström

Vi bestämde att vi går varvet runt på alla bryggor och hus med start i östra hamnen.
Bastubryggan. Värd Roger Kärnebro.
Platsnumreringen fixas finns upptryckta lappar.
Förslag att Flytta hela bryggan ca två meter ut vilket innebär förlängning av kedjor och
anslutningar. Ett sådant förslag löser problemet med landgången.
Ventilhandtaget på slangen till toasugen behöver lagas.
Vattenslangen ut till toatömningen bytes ut den är slut.
Prickboden vid Bastubryggan.
Målning av foder runt Fönster och dörrar.

Stora Bryggan. Värd Hans Wigö
Flytkroppar monteras nu eller till våren?
Nummer lappar sätts dit om det inte är gjort utifrån de nya platsernas placering.
Flytbryggan. Värd Kjell Sundström.
Besiktning av kättingarna det är nu 8 år sedan bryggan monterades.
Pirbryggan. Värd Göran Ågren.
Översyn av flytkroppar. Saknas en flytkropp på bom nr två utifrån räknat, inköps. För övrigt
diverse trä jobb i form av trappor på bommar och i slänten. En triangel är lös.
Västra östra sidan. Värd Mats Bernäng. Magnus
Komplettering med flytkroppar. Nya flytkroppar köps in arbetet görs i vår eller i vinter från
isen. Undersöks vart vi ska kunna placera en stege.
Västra västra sidan.
Översyn och städning.
Brygga vid sjösättningsrampen.
Flytbryggor flyttas till mer lämpligt ställe.

Sjösättningsrampen.
Rengöring, bort med grus och alger. Uppstädning runt rampen och stranden. Skyllt med
information om vad som gäller. Medlemmar gratis, icke medlemmar 100 kr.
Nya startpaviljongen.
Renovering. Fönsterna håller på att ramla ur mm Material inköps. Jocke Lennartsson
försöker hinna kolla vad vi behöver för material.
Annexet.
Golvbrunn under diskmaskin, rengöring och påfyllnad av vatten i vattenlåset. Häll i lite
matolja på ytan så dunstar inte vattnet lika fort.
Rengöring av ytterlampor.
WC huset.
Koll av infästning av duschblandaren i handikapptoaletten.
Klubbhuset.
Trasigt fönster på dörren vid utgången till uteserveringen lagas, helst med gammalt glas.
Uppställningsplanen.
Vagnar dras undan och gräs och sly tas bort. Genomgång av bojar i skogsdungen sortering
vad som är skrot och vad som kan säljas.
Då vi har en läcka på planen kollas om vi kan sätta dit en tidsstyrd ventil som stänger av
vattnet med automatik. Reparation av trasig ledning önskvärt.
Båtar.
Ribbarna görs i ordning.
Teror, Fevor, 2 kronor och Optimister tas undan och ses över. Optimisterna läggs upp i
ställningen och täcks med presenning. Finns ny i verkstaden.
Juniorbryggorna.
Sjösättningsramperna tas bort. Brygg delarna på ”nya” bryggan tas bort och lyfts upp.
Byggdelarna märks upp hur dom ska plceras, är olika infästningar passar endast på ett vis.
Bojstenar med kättingar flyttas upp i ”skrotdungen”.
Övrigt.
Sly på hela området tas bort.
Skräphögen ute på södra stranden eldas upp om vinden är lämplig.
Hängrännorna på alla hus rensas så även stuprören.
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