Motion 1 till årsmötet 2018
Muddra 2m ränna vid upptagningsplatsen så ett bredare urval av segelbåtar blir möjliga att
använda i klubben.
Mvh/
Bo Sundegård

Styrelsens respons:
Styrelsen håller med motionären om att djupet i hamnen är ett bekymmer, särskilt vid
lågvatten. Vi har vid flertal tillfällen, senast september 2016, tagit upp möjligheten till
muddring med kommunen. Kommunens representant ser inte några möjligheter att ge
tillåtelse till muddring och avråder NBS att inkomma med en formell ansökan då det är
utsiktslöst att få den godkänd. Med anledning av detta har vi tvingats ändra i
hamnordningen att maximalt djupgående är 1,8 m. Styrelsen föreslår därför att motionen
avslås då vi inte ser den som genomförbar.

Motion 2
Jag tycker det är lite galet att ta bort det ständiga medlemskapet.
Det är som ni säger rätt många som är ständiga medlemmar.
Mitt förslag är att nuvarande ständiga medlemmar får behålla sitt
Ständiga medlemskap, men att man inte tar in nya ständiga medlemmar.
På så vis kommer dom befintliga att finnas kvar.
Dessa kommer ju att reduceras med ”naturlig avgång” och försvinna så
småningom. Det är ju trots allt så att vi har fått vårt ständiga medlemskap
Genom att vara klubben trogen under en lång följd av år.
Vänliga Hälsningar
Ulf Thedin
Styrelsens respons:
Styrelsen har noggrant diskuterat olika former för borttagandet av det ständiga
medlemskapet. Antalet ständiga medlemmar är redan så stort att intäktsbortfall är kännbart
för klubben. Vi hade en öppen diskussion om tankarna på Årsmötet 2017 och fick input till
den proposition som sedermera lades fram och godkändes vid Höstmötet 2017. Styrelsen
står fast vid lagd proposition att ta bort det ständiga medlemskapet per 2018-12-31.
Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.

Motion 3
Bakgrund
Segelbåtarna har efter hand ökat i storlek och därmed också fått högre rigg. Idag är det inte
möjligt att på allt fler båtar montera/demontera utrustning i masttoppen efter påmastning,
byta glödlampor eller att skära i nya fall.

Förslag
Förläng mastkranen med ca 3 meter.
Mvh
Johan Eneroth
Styrelsens respons:
Styrelsen anser att ändamålsenlig och säker utrustning i hamnen är prioriterat. Vi har senare
år investerat i modernare traktorer och båtvagnar. Vissa förbättringar och förstärkningar av
mastkranen har också genomförts. Mot detta står att en förlängning/utbyte av mastkranen
bedöms innebära relativt stora kostnader för ett begränsat antal medlemmar. Styrelsen
föreslår att få återkomma med en analys av behovet, dvs antalet medlemmar med detta
behov, en kostnadsuppskattning och förslag till åtgärd till höstmötet 2018.

Motion 4
Införskaffa fjärrstyrd elgrind till norra infarten.
Lysande hälsningar
Best Regards
Jan Mr LED Naeslund
Marin Design AB
+46 (0)70-548 35 00

Styrelsens respons:
Modernisering av infartsgrinden mot Djursholmsvägen med elstyrning efterfrågades av flera
medlemmar i den medlemsenkät som genomfördes för några år sedan. I samband med nära
förestående exploateringen av området kring Näsbyslott med bostäder kommer berörd infart
att förändras. Infart till NBS kommer att delas med infart till det nya bostadsområdet. I
samband med denna förändring avser styrelsen att undersöka möjlighet och kostnad för att
införskaffa en elektrisk grind.

