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Närvarande: 

Styrelse ordföranden ………….Jens Pagh 
Sekreterare  ………….Ove Lindström 
Kassör  ………….Leif Persson 
Ledamot  ………….Alf Virktoft 
Ledamot  ………….Bertil Nilsson 
 
 
Föregående protokoll uppläses av Jens Pagh. 
 
Kvarvarande punkter från föregående styrelseprotokoll: 

• Bensinkort är ännu inte införskaffat till underhållsgruppen. 

• Förslaget att flytta fram föreningsstämman till februari 2009, anledningen till 
detta var ev. behov av rensmuddring och en lång handläggningstid med 

ansökningar, behovet att ändra tidpunkten för föreningsstämman ändrades då 

behovet av rensmuddring inte fanns vid årsskiftet. 
 
Styrelsen beslutar att lämna ovanstående punkterna utan åtgärd tillsvidare. 
 
 
Kölistor: Jens informerade. 
 

• Kölista för kajplatser: 11 personer står i kö. 
• Kölista för bodplats: 1 personen står i kö, denna person uppfyller inte kravet för 

att bli tilldelad bodplats ännu. (Har ej kajplats) 
• Kölista för uppställningsplats: Ingen i kö. 

 
 
Bod och kajplatser: 
 

Bodplatser: 
Föreningen har fått ansökan om dispens från strandskydd godkänd av Länsstyrelsen, 
avsikten var att utöka antalet bodplatser från 10 till 17, fördelning av dessa är gjord i tur 
och ordning från kölistan gällande bodplatser. Avtal är tecknat med samtliga som varit 
intresserade. 
 

Nya bodplatser (B) har tilldelats: 
 

B8    Matti Niemi 
B11  Ulf och Sanna 
B12  Tommy Tränefors 
B13  Roland Larsson 
B14  Bertil Nilsson 
B15  Lars Thernström 
B16  Ej uthyrd. 
B17  Hörte Hamnförenings förråds container. 
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Kajplatser: 

Bertil Nilsson har tilldelats kajplats 22:2 (under nya bron, västsidan) 
Kajplats 22 och bodplats 8 har återigen ny hyresgäst Sven-Åke Strandberg. 
 
 
Överklagan, dispens, strandskydd: 
Jens informerade styrelsen om att Hörte Hamnförening har överklagat kostnaderna för 
ansökan om dispens från strandskydd. 
Hamnföreningen ar ställt krav på återbetalning av hela eller delar av avgiften, 
(3200 SEK) till miljöavdelningen på Länsstyrelsen i Skåne. 
 

 
Anders Bjernhed: Har inkommit med skrivelse (mail), angående uppkommen båtskada 
på Anders båt, då den varit förtöjd vid kaj i Hörte hamn 2009-01-23, på plats som 
Anders hyr utav Hörte Hamnförening. 
Anders önskar ersättning för minst självrisken 1500 SEK. Skadan är anmäld till 
Länsförsäkringar, enligt Anders ska båten repareras i Smygehamn under våren 2009. 
Styrelsen för Hörte Hamnförening har avslagit Anders begäran om ersättning med 
hänvisning till att Hörte Hamnförening har en försäkring som ska täcka ersättningskrav 
då hamnföreningens bär skuld i uppkomna fall, samt att en självrisk är den del av 
ersättning vid skada som den som äger kapitalvara själva ska stå för. 
 

 
Förberedelser inför föreningsstämman 2009-04-05 
 

Styrelsen har godkänt nedanstående punkter att ta upp på föreningsstämman: 
 

• Verksamhetsberättelse för 2008. 
• Bokslut och resultaträkning för 2008. 
• Budget för 2009. 
• Nyval av styrelseordförande. 
• Nyval av ledamöter. 
• Nyval av revisor och revisor suppleant. 
• Avgifter för verksamhetsår 2010. 
• Verksamhetsplan för 2009. 

 

Inlämning av underlag till revision snarast möjligt senast 2009-03-08. 
Åter från revisorer senast 2009-03-31. 
 

Styrelsen beslöt att föreningen bjuder på kaffe och kaka vi föreningsstämman ! 
 

 


