
Kallelse Styrelsemöte med Andelshamnen Lagunen i Malmö Ek förening 

Möte nr: 7 Tid : 18.00
Datum: 240821 Plats: Lagunen

Dagordning
Kallade: Runar Åsly (RÅ) Nanna Geidenmark (NG), Fredrik Andersson (FA), Fredrik 

Gustafsson (FG), Hans Birth (HB), Robert Ek (RE), Patrik Lilja (PL), Ulf Löfberg 

(UL), Hans Birth (HB)

Frånvarande: (FG)

Ordf. Nanna G.

Sekr. Robert E.

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av dagordning - godkännes

3. Val av två justeringsmän – (RÅ) (HB)

4. Föregående protokoll – lagt till handlingarna

Andelshamnen

5. Info från Hamnkapten:

Ny båtuppställnings- och mastkransbelysning med led-lampor planerad 

att sättas upp från V35 när vädret tillåter.

Sophuset till husbilar står klart. Någon form av sopsortering måste 

ordnas med tillägg av fack.

Trycket på parkeringsplatsen har varit hårt i sommar. Vi utreder 

parkeringsfrågan (NG) (FG).

Festerna var mycket uppskattade och lyckade.

Husbilarna höjs från 200:-/dygn till 250:-/dygn vid årsskiftet.

6. Ekonomi

a. Balans- & Resultatrapport – ekonomin är god – inga avvikelser.

b. Elförbrukning:

Juni 2021 förbrukning 17 392 kWh, kostnad 30 716:-

Juli 2021 förbrukning 18 422 kWh , kostnad  31 161:-

c. Husbilar:

Juni 2021: 523 övernattningar (varav 4 medlem): 104 600:- 



Juli 2020: 1136  övernattningar (varav 3 medlem): 227 200:-

d. Gästbåt: 

Juni 2021: 46 , frihamn:  22. Totalt: 10 080:-

Juli 2021: 58, frihamn: 73. Totalt: 14 520:-

7. Överlåtelser/hyrplatser: B11 , D43, D78, C46, C76, C11 - inga 

avvikelser

8. Inkommet från medlem: 

9. Övriga frågor/uppföljningar:

a. Hamnordning uppdatering (FG) (NG)

b. Förslag till handlingsplan inför årsstämman (PL) (NG)

c. Stadgeförslag – arbetet fortsätter.  Styrelsen kommer att föreslå smärre 

förändringar av befintliga stadgar i en motion till stämman i höst.

Arbetet med stadgarna kommer att fortsätta efter stämman.

d. Framtidsgruppen enkät inkl. frågan gällande bodar. Bordlägges till nästa möte.

(FG) (HB) (RE)

e. Miljöpolicy uppföljning – bordlägges till nästa möte (RÅ).

f. Mastkranen uppföljning  – ny motor på plats vilken endast ska kopplas in 

(HK)

g. Differentiering båtplatser - utredning är påbörjad (UL) (NG).

h. Elmätare vinter – Hamnkapten jobbar med en lösning. Det är klart till vinter.

i. Se över medlemsavgifter.

j. Medlemsmöte 20/10 kl. 19.00 online (FG) (PL) (NG)

k. Vinterparkering för utomstående som en möjlig intäktskälla – förslagsvis från 

november till mars tidigast vintern -22 efter att medlemmarna har fått ge sin 

syn på saken.

l. Kustskepparutbildning i vinter (NG)

m. Avtal tältbyn uppföljning – uppdateras och distribueras (UL) (FG)

n. Bygglov containers (FG)

o. Vaktinstruktioner – säkerhetsrutiner förtydligas. (ALLA)

10. Mötet avslutas



………………………………… …………………………………

Sekreterare  Ordförande

………………………………….                                  …………………………………

Justeringsman Justeringsman


