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Ordföranden har ordet...
”Äntligen!” som Gert Fylking utropade så länge han fick närvara vid
Svenska Akademiens högtidliga offentliggörande av (den för många helt
okända) nobelpristagaren i litteratur.
Vintern – känns som den kortaste på många år - har dragit sig tillbaka som
bilden (till höger) från Nissan i Halmstad för några veckor sedan visar.
För mig betyder det mera som att våren känns både i luften och i kroppen.
Nu kan det inte vara långt kvar tills presenningen åker av. Jag ser redan bilden av en skön seglats som på bilden nedan.
Enligt planen blir det härliga Danmark igen i juni.
En träff med Grefabs hamnar hölls i Fiskebäck den
23 januari. De flesta hamnarna deltog. Det största ämnet för dagen var den
pågående omorganisationen inom Grefab och att framtiden för det stora antalet
kommunala bolag i Göteborg inte var klar. Skall ”båtverksamhet” bedrivas i
kommunal regi kan ifrågasättas. Olika alternativ diskuterades intensivt.
Frågan ställdes om de politiska representanterna i Grefabs styrelse har några
uppfattningar om bolagets framtid? Beslöts att vi skall försöka utforma frågor
till ansvariga politiker. Forts. på nästa sida

Kallelse till vårmöte

Torsdagen den 10 April

i Klubbstugan kl 19:00
Dagordning – vårmöte 2014
Mötets öppnande
Godkännande av kallelsen
Fastställande av dagordning
Val av ordförande att leda mötet
Protokoll
Rapporter

Ekonomi
Energisparande
Medlemsfrågor
Förslag från styrelsen
Övriga frågor
Avslutning

Festkommittén bjuder på kaffe med dopp

Om Du vill hyra klubbhuset ring Thomas H på tel. 0739-867620

Ordföranden har ordet Forts.

get för nästa år. Oklart om så är fallet.

Ett uppföljningsmöte hölls i Hinsholmen den 6
mars. Först en allmän diskussion om erfarenheter
från Tjörn där kommunen lämnade över ansvaret för
drift av hamnarna till respektive hamn. Vidare beslöts att vi skulle kolla status på bolagsutredningen
inom Göteborgs Stad och att skriva rent frågorna till
politiker. Frågorna skulle senare ställas till resp. partiledare.

Låsen på mastskjulen (med nyckelbricka) är på
gång. Förefaller som de flesta av dörrarna är riktade
och knappsatser monterade. Programmering och installation kommer att göras till hösten innan masterna ska läggas in.
Obehöriga master kommer att markeras med en röd
dekal med uppmaning att ta ut masten. Om inte
detta sker kommer masten att plockas ut.

Dagen efter hade GP en artikel som ställde det
mesta på ända med rubriken ”Göteborg kan sälja
Grefab”. Hm... Av artikeln framgår att Göteborgs
Stadsledningskontor fått i uppdrag att utreda och
föreslå Grefabs framtida hemvist i samband med
översynen av de många kommunala bolagen inom
Göteborg.

Ingen ordning vid mastkranarna; master ligger t.ex.
över hela vintern. Förutom förbättrad skyltning
kommer röda dekaler att användas.

Stadsledningskontoret pekar på några alternativ som
behöver utredas vidare.
Försäljning av hela bolaget till extern köpare.
Bolaget delas upp i lämpliga driftenheter och
hyrs ut
till lokala föreningar eller samfälligheter. Där
var och en ansvarar uthyning och köadministration.

Överfulla sopcontainrar. Vid tveksamma leveranser
till containrarna kan vi rapportera bilens registreringsnummer till Grefab som då kan agera på fallet.

Problem finns för närvarade med exempelvis parkering utanför mastskjul. Skyltningen ses över.

Montering av räddningsstegar på bryggorna.
Avstånd mellan stegarna och markering justeras.
Grefab åtgärdar – när?

Bilder från årsmötet

Grefab blir kvar och ansvarar för vissa central
funktioner medan driften läggs på lokala föreningar.
Gemensam kö och " takpriser" skulle kunna vara
en central funktion.
Grefab blir kvar i kommunens ägo och får tydliga direktiv om vad målet med ägandet är.
Frågan om Grefab:s framtid skall diskuteras i
kommunstyrelsen den 9 april.
Åtgärder i hamnen – ett utdrag
Två mastskjul är utrustade med en travers. Två
mastskjul återstår. BKH vill att detta tas med i bud-

Liten kuling på västkusten

Ekonomi 2014
Styrelsens förslag till budget för 2014 godkändes och fastställdes på årsmötet. Det är en budget som syftar till att ytterligare stärka klubbens
ekonomi. Bidrag från IOF är en viktig del i detta. Vi gör också en fortsatt
riktad satsning för att öka medlemsantalet som på senare tid visat en
vikande trend. Vi sänker också kostnaderna för olja och el sen den nya
luftvärmepumpen installerades.
Oförändrade medlemsavgifter
för 2014
Medlemsavgift
375 kr
Skåp
375 kr
Kappseglingsklubben
75 kr
FSMK Budget 2014
Startavgift ny medlem
150 kr
Intäkter
Budget 2014
Nyckel
150 kr
Medlemsavgifter
39625
Medlemsavgifter
Skåpshyror

850
16000

Loppis

3500

Lokalhyra

7000

Föredrag/Utbildning

2000

Annonser

2200

Vimplar

500

Gåvor
Lokalbidrag

Kontakter pågår med personer
som via vår hemsida söker medlemskap i vår klubb.
Se vidare Öppet Hus aktiviteten
under Kommande aktiviteter.

Till årsmötet 2014 var det 20 medlemmar
som hade hörsammat kallelsen och närvarade på mötet.
Sivert Jonsson valdes enhälligt att leda årsmötet.
Rapportmängden var stor och det informerades om följande: aktivitet- och lokalbidrag, energiprojektet, ventilation i klubbstugan, Grefab, samverkan, aktiviteter,
båtloppis bara för att nämna en del av allt som rapporterades.
Det informerades detaljerat om ekonomin i föreningen och det mycket positiva
resultat som visades för verksamhetsåret 2013.
Thomas Wiborg omvaldes enhälligt som kassör i föreningen på två år.

23400

Aktivitetsbidrag

3500

Ränta

1500

Summa Intäkter

Årsmöte 2014-02-15.

Medlemsvärvning

100075

Ivan johannisson samt Per-Olov Södervall omvaldes för en tid av två år som styrelseledamöter.
Till styrelsesuppleanter omvaldes Stefan Wiborg, Thomas Humborg samt Inger
Mårius för en tid av ett år.
Inga nya medlemsansökningar förelåg inför årsmötet.
Efter en del ytterligare diskussioner och övriga frågeställningar avslutades så mötet med kaffe och dopp genom festkommitténs försorg.

Kostnader
El

20000

Olja

6000

Arrende

1200

Försäkring
Administration
FSMK bladet

12000
6800
13200

Marknadsföring

5000

Hemsidan

2000

Underhåll

12000

Ventilations besiktn
Sjöräddningen
Seglarförbundet

5000
500
1800

Summa Kostnader

85500

Överskott

14575

Kort referat från BKH Årsmöte 2014
Björlanda Kile Hamnförening höll sitt årsmöte den 26 mars i Toleredsskolans aula.
Den annonserade informationen om Båtsamverkan av inspektör Thomas Andersson, polismyndigheten i Västra Götaland, fick tyvärr ställas in.
Mötet öppnades och vår Sune Almqvist valdes att leda mötet. Detta sköttes med
bravur av honom och sällan har väl mötet rullat på så bra och på kort tid.
Verksamhetsberättelsen, bokslutsrapport, revisionsberättelsen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen gicks igenom och godkändes.
Därefter valdes Bernt Nilsson om som ordförande. Lennart Adolfson, Lars Gustavsson och Kalle Maxe omvaldes som ledamöter. Göran Niklasson har avböjt omval, så Hans Eriksson valdes in i stället. Mer information om ytterligare val kommer senare.
Under rubriken ”Meddelanden från styrelsen” informerades om bevakningen och
att Grefabs hamnars ordförande kommer att skicka ett brev till Göteborgs Kommunstyrelse med anledning av utredningen om Grefabs framtida placering som
bolag inom Göteborg. Brevet vill flagga för att hamnarna vill vara med och diskutera frågan om förändring av ägandet blir föremål för förhandling.
Utlottning av närvaropremier genomfördes och under ”Övriga frågor” framfördes
problempunkter som styrelsen tog på sig att följa upp.

NYA MEDLEMMAR

XXXXXXXXX

Hej och välkomna till vår klubb.
Vi har mottagit din inträdesanmälan.
Du har blivit antagen som ny medlem i Färjenäs segel och motorbåtsklubb.
Vi hälsar dej välkomna till klubben så snart vi ser att medlemsavgiften
är betald.
Medlemsavgiften är 375:- per familj och 100:- som är en engångskostnad som ny medlem.
För er som vill var med i kappseglingsklubben kostar det 70 ;Postgiro 628609-0 Färjenäs segel & motorbåtsklubb
Vill du ha nyckel till klubbhuset kostar den 150:- den får ni lättast genom
att skicka pengarna i ett kuvert till mig på adress: Inger Mårius Kvarnpirsgatan 6 41764 Göteborg så skickar jag en till er ,eller ring mig på tel.
0707-694020 så vi kan sammanstråla någonstans
Det finns möjligheter att få skåp så småningom, en kölista finns uppsatt i klubbhuset där ni kan
teckna er om ni vill stå med i kön.
Du får vår klubbtidning 3 ggr per år och vi kommer att informera er om
våra sammankomster, så att ni lätt kommer in i vårt trevliga gäng.
För att jag skall vara säker på att jag skrivit rätt mailadress och att ni fått detta mail, ber jag er svara
ett ok. Det är lätt att skriva fel mailadress och vi vill inte att ni blir utan information.
Inger Mårius
FSMK
Tel 0707-694020
Mail inger.marius@telia.com

Hamnen - Grefab
Anteckningar från ordförandemöte med Grefab den 21 januari 2014

Andrahandsarrende är inte tillåtet utan de skall avslutas och nya tecknas av Fastighetskontoret. Parkeringsbolaget handha
fortsättningsvis parkeringarna i hamnarna.







Är inne i Göteborgs IT-plattform. Nytt ekonomisystem på gång. Diarieföring av handlingar skall förbättras. Omorganisation i hamnarna: hamnchefer har försvunnit, två enhetschefer för södra Göteborg resp. Hisingen har tillsatts, Roger
Lindberg resp. Lena Åhmark. Enhetscheferna är budget- och personalansvariga. Grefab söker en teknisk chef.
Grefab är dotterbolag till koncernen Göteborgs Stadshus AB. Verksamhetsplan för 2014 är på gång. 2013 års konsolidering innebär att man nu kan påbörja underhållsarbetet som tidigare varit eftersatt.
Handlingsplan för miljöfrågor skall utarbetas där båtspolning, bottenfärger och slamsugning får stor betydelse. Det kommer att krävas ytterligare stora investeringar för sugtömning i hamnarna. Eventuellt kommer Grefab att tvingas till provtagning av båtars bottenfärg för att eliminera otillåtna färger.
Bevakning av inhyrt bolag diskuterades, Hinsholmen skall testa.
Det har lämnats över 100 tips till GP om oegentligheter inom Grefab.
Önskemålet om hamnföreningarnas möjlighet att ansluta sig till Frihamnsordningen framfördes.

Stefan Wiborg här säljare på Flexideck, även medlem i
FSMK:

BÅTMÄSSA

Har ni några funderingar att lägga Flexiteek eller Isiteek på er
båt så får ni gärna hör av er till mig. Så får vi titta på ett prisförslag.
Kontakta mig per mail eller mob,nr 0708-500 358
Vänligen Stefan Wiborg
Här nedan följer även lite info.

Lördag 2014-04-05
Björlanda Kile
FSMK,s Klubbhus
Öppet 10:00 – 15:00
Visningsbåt i sjön
Inomhusmonter
Välkomna

Vår kundskap – Er trygghet
Er trygghet – Vår framtid
Vi tackar gamla och nya kunder som gjorde båtmässan till den bästa vi har haft sedan 2008.

Nyhet!

Tack!

Se vår nya Företagsvideo på
Youtube.

Vår specialitet = Däckrenovering!
På alla våra jobb lämnas garanti.

-

Alla våra jobb är försäkrade.

Spela inte Rysk roulett med båten som insats! Installera Flexiteek!

&
European patentnummer EP1196672

- auktoriserad för Flexiteek

- marknadens bästa båtdäck

- den miljövänliga teaken
- underhållsfria däcket - halkfria däcket oavsett väderförhållanden
- inga skruvar med risk för läckage - kostnadseffektivt
Besök vår hemsida för fullständig produktinformation - stort bildgalleri - prislista.

www.flexideck.se
-

Flexiteek är genom sina helt unika egenskaper och med 5 års materialgaranti det bästa man kan installera på en båt idag. Läs mer på sidan 1 i
offerten och vår hemsida.
-

Flexiteek är en engångsinvestering och som enligt branschfolk höjer marknadsvärdet på båten och ger Er ett bekymmersfritt båtliv när det
gäller däcket.

Hjärtstare i hamnen
En hjärtstartare är som tidigare meddelat inköpt av BKH.
Två kurstillfällen är bokade som behandlar HLR ( hjärtlungräddning ) och Hjärtstartare.

Bidrag

De välkomna bidragen från Göteborgs Stad Idrott och
Förening kommer in. Lokalbidrag för verksamhetsåret
Den 7/4 kl. 19.00 och 10/4 kl. 19.00 i BKSS klubbhus Björlanda.
2014 och aktivitetsbidraget för andra halvåret 2014 är nu
Anmälan och frågor till Lennart Adolfson Telefon: 031-230211.
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Anmälningsavgift (ny medlem) :
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:
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:
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:
475:oo
Kappseglingsklubben
:
75:oo
Nyckel till klubbstuga
:
150:oo

Hurra, nu är våren här

Informationskväll för damer gällande båtmotorer etc.
Onsdagen den 23 april arrangeras det en temakväll om båtmotorer
och dess mysterier där Gerhard Eriksson under några timmar ger information på ett lättfattligt sätt som förhoppningsvis ger en del kunskaper i ämnet.
Denna kväll gör väl inte anspråk patt vara en ”kurs”, till det fordras
lite mer….
Om du är intresserad av att deltaga så anmäl ditt intresse snarast
möjligt till Inger Mårius på telefon: 0707/694020
För att kvällen skall bli av fordras det minst 10 deltagare.

Aktiviteter på Framnäs 2014
Seglingar
Vårsegling, K-6

17 maj Ingår i KM

Framnäsvalsen

31 maj Ingår i KM

Räkrundan endast K-6:or

14 juni

Blommande sälg i vårsolen

Pokalseglingar SKBF 25,26,27 juli Bohus Malmön
Johnnie W. Cup/Framnäsdagen
Kräftköret

23 aug

Ingår i KM

Ingår i KM

FSE Robline Skagen Race
Damkappsegling

9 aug

29-31 aug

Långedrag-Skagen-Framnäs

17/5, 31/5, 14/6, 9/8, 23/8

Festligheter
Pubafton

31 maj

Räk6:a 14 juni
Vattenfest

2 aug

Våravslutning 28 maj och Gökotta 29 maj tillsammans med BKSS

Pubafton

9 aug

Ytterligare information kommer att annonseras i respektive Klubbhus.

Kräftskiva

23 aug

Midsommarfest

20 juni

Kommande aktiviteter



Energibesparande åtgärder. Ventilationen i lokalen är förbättrad med två ventiler för insug av friskluft. Tack till Bengt
Åkerman för detta. Återstår att kontrollera ventilationsfläkten för att se vilka åtgärder som behöver genomföras

en motorkurs för damer är nu beslutad att genomföras under maj månad 2014. Inger Mårius ansvarar för anmälningar.

Isolering av vindsbjälklaget kvarstår. Vid årsmötet diskuterades om vi möjligen kan anlita extern hjälp för att färdigställa
detta arbete – det är svårt att få medlemmar att utföra detta.
Styrelsen undersöker möjligheter.
Andra aktiviteter som vi hoppas hinna med under året är:



Öppet Hus i samarbete med Flexideck (med Stefan Wiborg) den 5 april. Vi kombinerar detta med vår ansats att
värva nya medlemmar.

Båtgranne fixar

infoträff om nya sjökort, GPS etc.

Att köra en alternativ motorkurs – motorbyte – verkar vara
trögt. Trots en blänkare i Roderbladet nr 4 2013 och information i Svenska Kryssarklubbens tidning
Västpricken den 7
Vårrustning på gång
januari.
Fler aktiviteter redovisas i Aktivitetslistan
på annat ställe i tidningen.

AKTIVITETSLISTA FSMK våren/ 2014
05
10
12
23
26
08
28
29

april (lördag) Flexideck visar sina produkter samt medlemsvärvning
april (torsdag) Vårmöte i klubbstugan kl: 19:oo
april (lördag) Loppmarknad i klubbstugan, obs !
Ring och anmäl ditt intresse till: Gun B. tel: 031/561322
april (tisdag) Motorkurs för damer i klubbstugan
april (lördag) Arbetsdag i klubbstugan kl: 10:oo > 14:oo
maj (onsdag) Fredagsträff Kl: 19:oo
maj (onsdag) Avslutningssträff (med BKSS) i klubbstugan
maj (torsdag) Gökotta hos BKSS kl. 07.00
Efterföljande eskader om intresse finnes !
OBS ! att dagen är ändrad !!
Föranmälan är obligatorisk !!

Måndags- och tisdagskvällarna med målning/musik , respektive bridge m.m. fortsätter ”som vanligt” under våren, ring Gull/Gunnar för information på telefon
031/581608.
Sätt upp dennä listä pä väl synlig pläts – eller skriv in direkt i din kälender……….

