Höstmöte Torshälla Segelsällskap 090910
Jollebasen Mälby klockan 19.00

1

Mötets öppnande
Ordförande Håkan Wallin hälsade cirka 25 medlemmar välkomna och
förklarade mötet öppnat.
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Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
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Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Kjell Göthberg och Hans
Dahlberg.
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Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll, vårmötet 090519, lästes upp och lades till
handlingarna.

5

Rapporter

Ungdom:

Enligt Lars-Göran Birgersson i Svearna så äger segelklubbarna den
stora lokalen vid jollebasen Mälby tillsammans. Dock äger Torshälla
Fastighetsbolag den mindre gula byggnaden. Marken arrenderas för
5500kr/år vilket dras från driftbidraget. Taket på den större lokalen läcker
vilket Svearna ska åtgärda. Anslutning till vatten och avlopp ska ske
innan vintern. TSS bör fundera på om klubben vill fortsätta att vara
delägare då det kommer att krävas både arbetsinsatser och pengar för
att rusta upp och underhålla basen. Samtidigt bör beaktas att för
kommande seglargenerationer vore det synd om TSS inte har fortsatt
tillgång till basen. Vilka klubbar är delägare? Finns Mestapiraterna
fortfarande? Hur är det med Aros Fleet? Styrelsen bjuder in Lars-Göran
Birgersson till nästa styrelsemöte för mer information.

Segling:

Kappseglingarna är avslutade och säsongen slut. Bara 16 startande
båtar på TSS öppna. TSS deltog inte i VML:s lagkappsegling, kanske för
första gången sedan lagkappseglingen startades 1938. Intresset för
kappsegling i klubben är riktigt dåligt.

Lövskär:

Klubbhuset har fått nya fönster monterade. Städhelg 26-27/9 – viktigt att
så många som möjligt hjälper till.

Slipen:

Arbetspliktsdagarna har startat. Bland annat ska E-raden grusas. Tyvärr
har elkabel grävts av så för tillfället är eltillgången begränsad. El finns i
spelboden, vita boden och subliftgaraget. Toalett finns på plats. Klubben
har köpt en trimmer som förvaras i båthallen och kan lånas av
medlemmar som så önskar. Nytt mastställ är på gång – tyvärr så måste
en hoper stockar flyttas för att stället ska kunna placeras på önskad plats
intill spelboden. Endast en slipplats finns ledig. Upptagningarna kommer
att ske mellan 19/9 och 18/10. Anmälningslista finns på sedvanlig plats
vid anslagstavlan. De som säljer/byter båt måste kommunicera detta
med Hans Torstensson så att han kan hålla ordning på hur slipplatserna
ska fördelas.

Nöje:

Alla planerade fester genomförda. Både midsommarfesten och
kräftskivan var välbesökta och uppskattade.
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Ekonomi
Den förevisade likviditetsbudgeten visade sig vara felaktig. Kassören Leif
Karlsson och ordförande Håkan Wallin förklarade dock att klubben har
gjort av med mindre pengar än budgeterat och att styrelsen tittar över
likviditetsbudgeten vid nästa styrelsemöte.
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Nya och utträdande medlemmar
Fullt medlemskap
Stefan Blomqvist
Thomas Müller

Rutger Hannfors
Mats Larsson
Anders Lindberg

Stödjande medlemskap
Monika Karlsson
Kent Nyström

Familjemedlemmar
Christin Sundin
Monika Unkuri Müller
Maja Unkuri
Anton Unkuri Müller
Åsa Skogsberg
Eva Lindberg
Adam Lindberg
Ellen Lindberg
Familjemedlemmar
Ida Karlsson
Marita Nystöm
Kalle Nyström

Henrik Björksved
Utträdande
Joakim Granfors
Håkan Thessén
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Meddelanden
Inga meddelanden
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Bastu
Byggnadslov för att bygga en Bastu på Lövskär har erhållits. Det problem
som klubben oväntat stött på, är att miljöförvaltningen på Västerås
kommun ej godkänner nuvarande avfallsanläggning för toaletter.

I klubbens ansökan om bygglov för bastu har angetts att duschar från
bastu skulle anslutas till befintlig reningsanläggning. Kommunens svar är
att TSS inte får använda reningsanläggningen överhuvudtaget om inte en
omfattande ombyggnad sker.
Förhandlingar mellan TSS och miljöförvaltningen i Västerås har
genomförts med negativt resultat. Klubben kommer nu formellt att
överklaga beslutet hos länsstyrelsen.
Detta påverkar ej tillståndet att få bygga bastun. Dock får inga duschar
kopplas in förrän avloppsfrågan är löst.
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Väg
Enligt Lars Frisk från vägföreningen så är det för mycket trafik på vägen
som leder ner till båtsliparna för att arbeta med den just nu. Efter
upptagningsperioden ska man ”ta nya tag”. Eventuellt ska asfalten tas
bort. Om vägen sedan kommer att asfalteras är höljt i dunkel. Finns det
pengar?
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Övriga frågor

Vid protokollet

Peter Öbrink
Justeras:

Kjell Göthberg

Hans Dahlberg

