
 
PROTOKOLL Helsingborgs Yacht Club      1(3) 
 
Dag   2022-08-23 
 
Tid                              18.00-20.00 
 
Närvarande  Göran Andersson 
   Clas Bursell 
   Lennart Holm 
                                   Per-Gunnar Larsson 
                                   Louise Lundquist                 ordförande, interim 
                                   Jan Persson 
  
Ej närvarande              Jens Rönnow                        
                                    Pierre Werner                        
 
Adjungerad                 Kristina Gelin                      sekreterare 
 
§ 1                             Mötets öppnande 
 
Förklarade Louise Lundquist mötet för öppnat. 
 
§ 2                             Val av justeringsmän 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lennart Holm och Per Gunnar Larsson. 
 
§ 3   Val av sekreterare 
 
Till att föra dagens protokoll valdes Kristina Gelin. 
 
§ 4   Ekonomi 
 
Redogjordes för ekonomin i föreningen och meddelades att inga större förändringar ägt rum under 
sommaren. 
 
§ 5   Ventilation i fastigheten 
 
Informerade Clas Bursell om arbetet med ventilationen i fastigheten och 1/3 av arbetet är klart. 
Arbetet utförs av Anders Hedlunds Elektriska AB efter anbudsförfarande. 
 
§ 6   Säkerhet i hamnen 
 
En arbetsgrupp utsågs för att arbeta vidare med frågan kring olika alternativ gällande ökad säkerhet 
i hamnen. Sammankallande är Louise Lundquist.  
 
Beslutades att Göran Andersson och Louise Lundquist tar kontakt med Länsstyrelsen angående 
kameraövervakning i hamnen. 
 
Gällande grindar på bryggorna kommer möjligheten till det åter att lyftas vid kommande möte med 
Helsingborg stad/Helsingborgs hamn.  
 



Vidare kommer det att utredas möjligheten till rondering av hamnen utförd av båtplatsinnehavare.  
 
 
§ 7   Parkeringsbolaget 
 
Informerades att kontroll av parkeringstillstånd numera äger rum av kommunens parkeringsbolag. 
 
 
§ 8   Mastkjulet 
 
Informerade Kristina G om att HYC inte äger rätt att fakturera restaurangen för nyttjande av kajyta. 
Det är s k allmän parkmark och enligt kommunens Martin Trellman får HYC inte faktura för denna 
yta. 
 
Jens Rönnow har ett pågående arbete med uppröjning samt ordning och reda i mastskjulet och innan 
upptagning i höst skall ytan vara tillgänglig för behöriga.   
 
§ 9   Båtkran för lyft 
 
Kommunen har svarat i en tjänstemannaanteckning av sådan kran inte kommer att tillstyrkas. 
Då det är en tjänstemannaanteckning går det inte att överklaga beslutet. 
 
Diskussion kring kranen kommer att lyftas vid kommande möte med Helsingborg stad/Helsingborgs 
hamn.  
 
§ 10   Spolplattan 
 
Lennart Holm och Clas Bursell arbetar vidare med en lösning kring spolplattan inför kommande 
lyft. Dispens upphör under hösten 2022 och ny lösning måste till för framtiden. 
 
§ 11   Tallyweb.dk 
 
Kristina tar kontakt med Michael på Tallyweb för ett möte kring de problem som upplevs med 
lösningen samt diskussion för möjligheter till förbättringar.  
 
De problem som varit hoppas klubben är lösta i samband med de arbeten som blivit gjorda i 
fastigheten av Anders Hedlunds Elektriska AB. 
 
§ 12   Höstens båtupptagning 
 
Beslutades att upptagning sker den 15 oktober 2022. Information om kostnader mm kommer att 
lämnas ut i god tid innan detta datum och anslås i klubbhus och på hemsida. 
 
§ 13   Årsmöte 
 
Beslutades att Årsmötet äger rum den 17 november. Plats meddelas senare utifrån visad hänsyn för 
våra medlemmar pga eventuellt ökad spridning av Covid-19.   
 
§ 14   Nästa möte 
 
Nästa möte äger rum den 13 september kl 18.00.  Separat kallelse kommer inte att utsändas. 
Dagordning meddelas via mejl. 



 
§ 15   Avslut 
 
Förklarades mötet för avslutat och ordförande tackade de närvarande för deras medverkan. 
 
Vid protokollet 
 
Kristina Gelin 
 
 
Justeras 
 
 
Lennart Holm     Per Gunnar Larsson 
 
 
 
Louise Lundquist 
 
                                    


