KMS INFORMATION FRÅN STYRELSEN

APRIL 2019

Under årets första tre månader har nu styrelsen genomfört 5 styrelsemöten. Här kommer
lite ”snabbinfo” om vad som gjorts osv.
- Viktigt att vi ALLA medlemmar är införstådda med att vi är en medlems ägd förening med
allt vad det innebär, bl a drivs inte hamnen i något vinstintresse.
- Du medlem, glöm INTE detta med RÄTT info om Dig själv i våra register. Kontakta
hamnkontoret om du är osäker eller behöver uppdatera.
- KMS har bytt bank, vi har nu SEB i Kungälv som vår bank
- KMS har nytt redovisningsföretag. Företagskonsulten i Kungälv AB heter dom
- KMS betalar att antal medlemsavgifter till olika båtorganisationer, översyn pågår om alla
avgifter verkligen är nödvändiga?
- Ovanstående punkt har att göra bl a med ”Hur ser vårt försäkringsskydd ut? Utredning
pågår
- Vi har bytt ut den gamla service maskinen till en nyare beg. maskin Volvo L50 E, det finns
med i Verksamhetsplan som godkändes vid senaste årsmötet, hela affären ligger under lagd
budget. Bra tycker vi.
- Arbete pågår med att åtgärda brister som tidigare har hittats vid genomförda besiktningar,
både under som ovan vattenytan
- Glöm inte att använda Miljöhusen rätt, när Du går vakt, läs vaktinstruktionen.
- Hur vi skyddar oss mot inbrott/stölder är en ständigt återkommande fråga, styrelsen har
några idéer, vi får se var vi landar. Glöm INTE DIN vaktrond när Du går vakt!
- Vi har låtit installera en nivåmätare i vår huvudbrunn, allt för att ”hålla koll” på hur har vi
det med vattentillgången? Det var oroligt vid förra årets långa torrperiod, med det gick bra.
- Fasta kranen har besiktigats under vintern. Vi skall också genomföra en utbildning att köra
densamma, de gamla ”krankorten” börjar bli just gamla.
- Sjösättningssektionen har haft ett fysiskt möte med inblandade, när det gäller
sjösättning/torrsättning så att inga planeringsmissar skall ske.
- Vi har haft ett möte med en rubrik ”KOMMANDE INVESTERINGAR”. Vi kommer att redovisa
dagsformen vid kommande vårmöte, välkommen att vara med! Kan här nämna att det är tre
större investeringar som diskuteras, bygga fler förråd till medlemmar, bygga nytt
truckgarage/verkstad vi har allt klart bara att trycka på startknappen, och ny administrations
byggnad. Frågan är, vad får detta för ekonomiska konsekvenser? Viktigast är att vi har en väl
fungerande hamn.
- Ungdomsverksamheten är aktiv, trevligt! Vi har enats om att utföra 3 platser med bommar
i norra hamnen som denna verksamhet får disponera/hantera.

- Ombyggnad/breddning av in/utfarten på Barlind är ett stort önskemål, idag = trafikfarlig. I
skrivande stund är arbetet så gott som genomfört.
- Det finns några medlemmar som framför kritik mot ett o annat. Vi kan bara hänvisa till KMS
regelverk, där står vad som gäller. Är man inte nöjd, ja då får medlem lägga en motion till
kommande årsmöte. Årsmöte = KMS högst beslutande organ.
- SBU-dagar. Flertalet av styrelsen representanter var, i samband med båtmässan, på olika
seminarium som SBU organiserade. Mycket ta till sig, men en stor fråga som flera av oss
verkligen tog till oss. HUR SER BÅTLIVET UT 10 år framåt i tiden. Fundera Du medlem, det är
fritt fram att komma med idéer! Hur engagera osv! Glädjande nog så är kön till att köpa
båtplats fortsatt lång, båtlivet lever vidare.
- Vår kassör håller ständigt styrelsen uppdaterad på ”dagsläget”, viktigt för vidare planering
och beslut.
- Vår Caroline skall vara föräldraledig. Vi har anställt en vikarie, som kommer att arbeta 50%,
och hon börjar 20 maj. Caroline och vikarien, Kristina Nyberg heter hon, kommer att gå
gemensamt en tid, allt för att ta över på ett bra sätt.
- Vår personal har fördelat årets andrahandsplatser ca 350 st i skrivande stund. TYVÄRR har
det vid ett flertal tillfällen var svårt att nå den medlem som står på tur att erhålla en plats.
Det får till följd att det blir stopp i vidare hantering av platserna, FEL i vårt medlemsregister
får alltså tråkiga konsekvenser. HJÄLP TILL att se till att Du har lämnat RÄTT uppgifter om
Dig själv!!!
Nu drar det ihop sig till SJÖSÄTTNING, TREVLIGT!
TÄNK PÅ att parkera Din Bil så att den inte STÅR I VÄGEN, FRÅGA VAR?
Ta hand om Ditt material, städa efter DIG
Osäker på något? FRÅGA!
Nu ser vi alla fram mot en BRA SJÖSÄTTNINGSVÅR och SJÄLVKLART EN BRA BÅTSOMMAR.
Måndagen den 13 Maj är det vårmöte på Kvarnkullen, dagordning kommer på hemsidan
Torsdagen den 16 är det städdag i hamnen vidare info på hemsidan.

För styrelsen
Stig H

