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Styrelsens svar på motionen:  

En medlemsmatrikel är idag, jämfört med år 2006 en färskvara. Uppgifter ändras i allt högre 

utsträckning och frekvens vilket gör det svårt att hålla en papperskopia uppdaterad, inte utan att vi 

bestämmer oss för att årligen trycka upp densamme. 

Alla förändringar uppdateras löpande i föreningens BAS register. Den som ansvarar för dessa 

uppdateringar är vår hamnkapten. 

Att lägga pengar på att trycka en ”pappersmatrikel” med den frekvens som krävs för att vi skall kunna 

lita på den anser inte styrelsen som det mest kostnadseffektiva. 

Observera, vardera medlemmen som så önskar kan erhålla en aktuell medlemsmatrikel, antingen via 

datautskrift eller sänt som en e-post. 

Styrelsen föreslår därför att motionen avslås. 
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Styrelsens svar på motionen:  

Styrelsen har idag mandat att sköta diskussionerna om en framtida exploatering. Styrelsen har inom 

sig utsett två (2) personer att hålla i dessa kontakter.  

Situationen är i dagsläget inte sådan att några direkta förhandlingar mellan några parter 

förekommer. De som ”förhandlar” idag är markägaren, (sjöfartsverket) och den tilltänkta köparen, 

(kommunen). 

Den dag det föreligger ett konkret planförslag (troligtvis år 2018), kommer förhandlingar att ske om 

ett nytt arrendeavtal för hamnen. Parter är då båtklubben och Kommunen – OM kommunen köper 

marken norr om bron, som avsiktsförklaringen gäller. 

Styrelsen ser inga som helst av de intresseproblem som motionären beskriver utan förutsätter att 

dialogen med parterna sköts som hittills via styrelsen.  

 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 
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Styrelsens svar på motionen:  

 

1. Styrelsen har utsett Håkan Gerdbo och Pål Jensen att ”föra dialogen”. Styrelsen har 

dessutom förberett sig – för en större referensgrupp (som ännu inte samlats). I den gruppen 

ingår medlemsrepresentant, Ulf Kristiansson, Ungdomsrepresentant Rebekka Lindgren och 

seglingsrepresentant Joakim Lang. 

2. FBK har till kommunen överlämnat ett dokumenterat behov för en hamn. Dokumenten 

utgörs av den ”bok”, med tillägg, som Svenska Båtunionen framställt. Den motsvarar mycket 
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väl det aktuella behovet inom alla områden. Boken finns på Hamnkontoret för envar att 

studera och kan beställas från SBU. 

3. Arrendeavtalet är egentligen två (2) arrendeavtal. Ett avtal som gäller för ”en vintersäsong” i 

taget på östra sidan. Förnyas årsvis. Samt ett avtal på västra sidan som går ut under 2017. 

Avsikten från markägaren är därefter att även på Västra sidan teckna ett 1-årigt avtal för att 

inte låsa sig inför den eventuella framtida exploateringen. 

4. I den avsiktsförklaring som finns mellan Sjöfartsverket och kommunen framgår det att 

Vellinge kommun skall köpa all mark norr om kanalbron, som idag ägs av Sjöfartsverket. 

Sjöfartsverket skall även i fortsättningen äga och ansvara för området söder om bron. Rimlig 

slutsats blir då att Båtklubben får arrendera mark av Vellinge Kommun (Norr om bron) och 

arrendera av Sjöfartsverket (inne i kanalen). 

5. Vellinge kommun har klart deklarerat att ”båtklubben” skall vara kvar. Att småbåtshamnen 

skall vara kvar. Vellinge kommun avser INTE att själva driva hamnen utan planerar för ett 

arrende liknande den typ som idag finns i Skanör. Ett annat fungerande alternativ på 

kommunalt ägd hamn som arrendera ut är Lomma Hamn. Huruvida detta kan ses som en 

”garanti” är svårt att sia om, men den nuvarande kommunledningen har deklarerat att 

”båtklubben” skall vara kvar. 

6. FBK har ”investerat” i egna byggnader på sitt arrendeområde. Självklart skall styrelsen verka 

för att, (när det blir aktuellt), se till så att ekonomisk kompensation utgår för de byggnader 

som skall tas bort. Hur stor summan kan bli får ställas i relation till när 

”rivning/nedmontering” skall ske, samt vad som kommer i stället. Den nya byggnaden är 

utformad så att den kan nedmonteras och flyttas. (säljas). 

7. Krögaren har ett 5-årsavtal med FBK. Max hyresintäkt per/år är 200.000 kr. 

 

Styrelsen anser härmed att motionen är till fullo besvarad och föreslår att den läggs till 

handlingarna. 
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Styrelsens svar på motionen:  

1. De nuvarande stadgarna är antagna för att den enskilde individen inte skall behöva 

”schavottera” inför ett allmänt möte. Det framgår klart varför en uteslutning kan komma på 

tal.  

Beslutet om denna stadga är fattat på två (2) på varandra följande möten och styrelsen anser att 

frågan varit uppe till en tidigare genomlysande debatt. 

Styrelsen föreslår därför att mötet avslår motionen i denna del. 

 

2. Förtydligande: 

Den text som motionären hänvisar till är redan tillämpad och gällande. Att det inte framgår 

av stadgarna beklagar styrelsen. 

 

Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 
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Styrelsens svar på motionen:  

De nya stadgarna är antagna och genomlysta på två (2) av varandra följande möten. Styrelsen1 delar 

inte på något sätt motionärens farhågor om toppstyrning utan snarare är de nya stadgarna att ses 

som en decentralisering av besluten.  

 

Styrelsen1 anser att den nuvarande organisationen mycket väl tar tillvara alla medlemmarnas 

intressen. Att utöka styrelsen – eller att gå tillbaka till den ”gamla” organisationsmodellen anser inte 

styrelsen1 erforderligt. 

 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

1 Susanne Thomeé är inte enig med den övriga styrelsen i frågan och har valt att reservera sig. 
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Styrelsens svar på motionen 

 

Kostnader för nya klubbhuset: 

Vid tidigare genomgångar av samtliga utgifter har summeringen visat kostnader på ca 1,35 milj kr. 

Vid en senare och mer noggrann genomgång av samtliga fakturor som rör det nya klubbhuset, 

projekten omkring det nya huset, det gamla huset, renovering av toaletterna, löpande underhåll, nytt 

låssystem etc. har vi kommit fram till att investeringen i det nya klubbhuset hamnade på 1,4 milj kr 

under 2014 d.v.s. en fördyring om 50 Tkr. 

 

I denna redovisade summa ingår bygglov och handläggning, besiktning, grundarbeten, husleverans, 

isolering, fönster och dörrar, skjutdörrar, taktäckning, plåtarbeten, montering, inredning, el, 

ventilation, skeppsgolv och kök. Vidare har vi även räknat in kostnader för utökningar som beslutades 

under arbetets gång, som t.ex. 45 kvm större trädäck, dyrare golv, vindstrappa o.d. 
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De två poster om 300 tkr och en post om 200 tkr som nämns i motionen finns inte med i någon 

presentation som har visats i samband med tidigare möten eller för den delen i annan 

korrespondens. Det finns helt enkelt inga sådana summor i FBKs redovisning och därför kan inte 

styrelsen kommentera dessa. 

Referenser/upplysningar på entreprenörerna: 

FBK kontrollerade att entreprenörerna hade F-skattsedel och att de var moms-registrerade. Man 

kontrollerade också att ingen av dem hade anmärkningar hos myndigheterna. 

Ventilation: 

FBK begärde in offert från Klimatkontroll och GP Construction. Klimatkontroll lämnade en 

prisuppskatting på drygt 200 tkr, men ingen bindande offert. Endast GP Construction lämnade en 

bindande offert och dessutom med ett betydligt lägre pris. 

SBR besiktningen: 

Styrelsen har beslutat att lämna ut besiktningsutlåtande från den avslutande besiktningen som 

kommer att göras så snart alla brister som har påpekats i tidigare besiktningar är avklarade. Tidpunkt 

är inte bestämt ännu. 

Kostnader för åtgärder: 

FBKs kassör/controller kommer att redovisa kostnaderna på höstmötet. 

 

Styrelsen anser härmed att motionen är till fullo besvarad och föreslår att den läggs till 

handlingarna. 
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Styrelsen väljer att inte kommentera motionen. 

 


