FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträden den 20 maj 2021 kl 18.00
på Hamnkrogen i Höganäs
NÄRVARANDE
Claes Adolfsson, ordf.
Stig-Göran Karlsson, vice ordf.

FRÅNVARANDE

Lotta Carlström, kassör
Eva Jönsson, sekr.

Fredrik Widén
Ulf Tufvesson
Johan Hugander
Christian Lassen tf sekr.

§ 31

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 32

Dagordningen godkändes.

§ 33

Genomgång av föregående protokoll.

§ 34

Aktuell ekonomi. Lotta har tidigare översänt den ekonomiska
sammanställningen med utfall mot budget. Intäkter vid uthyrning av bastun
är betydligt högre (tom april 172 000 kr) än budget och räddar resultatet
eftersom inga badkort sålts och inga vanliga bastuintäkter erhållits.

§ 35

Kvickbadhuset. Kommunen kommer att med hjälp av sin entreprenör Skåne
Bryggan under v 21 ta bort den gamla herrtrappan och montera en ny höjoch sänkbar trappa liknande den på damsidan. Christian kommer att bli
informerad i förväg när detta sker och han informerar då övriga styrelsen.
Christian bevakar att vi får två nya vevar till den nya trappan. Om montaget
kolliderar med tid då bastun är uthyrd informerar Christian dem, som hyrt
bastun. Antingen avbokas bastutiden eller får badarna använd damsidan och
får viss kompensation. Under sommarmånaderna kommer den nya
herrtrappan alltid att vara upphissad så alla får använda damtrappan.
Listan från möte med kommunen daterad 2021-03-23 och kommunens
protokoll 2021-03-23 gicks igenom. Beslutades att ingen ny kontakt med
kommunen erfordras före nästa styrelsemöte.
Eftersom kallbadhusen i Helsingborg nu öppnar för upp till 8 personer
beslutade vi att fr o m 5 juni ska vi ha öppet lördagar kl 8-12 under
förutsättning att vi kan uppbringa tillräckligt med bastuvärdar. Christian
ansvarar för detta. Sannolikt behövs hjälp från bastuvärdar som normalt är
värdar andra dagar. Badkorten är fortsatt frysta så alla utom den, som vid
aktuellt tillfälle är bastuvärd, ska betala 50 kr per gång. Om det uppstår kö
får varje bastubadare högst vara i badhuset en timme. Så snart som vi har
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tillräckligt med bastuvärdar meddelas den nya öppethållandetiden och
villkoren på hemsida genom Lotta samt på ytterdörren till badhuset.
Utvärdering av öppethållandet på lördag görs på nästa styrelsemöte. Ulf
meddelade att han oljar lavarna inom närmsta tiden.
Två reservtaggar finns i Kvickkiosken. En reservtag och en nyckel finns på
Circle K macken.
§ 36

Marknadsföring/hemsidan. Hemsidan uppdateras regelbundet. Ingen direkt
marknadsföring har gjorts. Däremot har vi fått mycket good-will genom att vi
erbjuder uthyrning. Vi har haft många nya bastubadare, som då också blivit
medlemmar.

§ 37

Bastuvärdsorganisationen. Ny ansvarig för bastuvärdsorganisationen är
Fredrik Widén.

§ 38

Bokningstelefonen. Christian fortsätter som ansvarig för bokning/uthyrning.
Personalen i Kvickkiosken är till mycket god hjälp vid. lämning och hämtning
av hyresdokument och taggar. Eftersom Kvickkiosken öppnar först kl 11
används även Café Bistro på Sundstorget för utlämningar av taggar. Caféet
öppnar kl 8.

§ 39

Övrigt. Ny ansvarig för att skriva ut plasta in och lämna ut badkort är Johan
Hugander.
Christian redogjorde för att Byaföreningen har inlett samtal med Höganäs
Energi om ett elavtal. Beslutades att Christian tar kontakt med Johan
Martinsson på Höganäs Energi och bjuder in honom till nästa styrelsemöte.
Vår elkostnad är nu cirka 110 000 kr/år. Höganäs Energi sponsrar oss f n
med 7 000 kr/år.
Var och en läser igen hemsidan och återkommer med synpunkter på nästa
styrelsemöte. Bild på nya styrelsen bör läggas in. Är styrelseprotokoll
inlagda? Ska Pelles blogg vara kvar/uppdateras? Claes pratar med Lotta om
hemsidan.
Claes berättade om att han fått en skrivelse från Morshamns AB, som ska
bygga hamnhotellet. Claes har svarat att vi vill ha en kallelse från kommunen
om vi ska komma på något möte. Eftersom vi inte vet vad de vill betraktas det
tills vidare som en ”icke fråga”, som vi inte kan ta ställning till.

§ 40

Nästa styrelsemöte den 14 juni 2021 kl 17.30 (OBS!!) på Hamnkrogen.

………………………………
Christian Lassen
Tf sekreterare

……………………………………
Claes Adolfsson
Ordförande

