2021
Köpmanholmens Båtklubb
Regler gällande medlem
Förteckning över fattade beslut Köpmanholmen Båtklubbs styrelse, medlems och
årsmöten beträffande medlems skyldigheter och rättigheter, samt information av
intresse för ny medlem

Medlem skall:
Betala årsavgift fastställd vid årsstämman.

Ordinarie medlem:
Stödmedlem:
Lånefinansieringsavg
(för båtplats)

900kr
500kr
1100 kr

1. Vid köp av båtplats, betala bomkostnad till vid varje tillfälle gällande nypris
för den bomlängd som avses, för närvarande:
6 meters bom
kostar:
15 600kr
8 meters bom
kostar:
16 500 kr
10 meters bom kostar:
20 000kr
Vid byte av båtplats regleras kostnaden i förhållande till skillnaden i bomlängd och
restvärde på återlämnad bom.
Kostnaden för bommen avskrivs med 5% per år och är helt avskriven efter 20 år.
Vid uppsägning av båtplats eller utträde ur klubben återbetalas restvärdet av
bomkostnad.
2. Om medlem vill byta till större båtplats räknas den utbytta bommens värde till det vid
köptillfället avskrivna värdet detta värde avräknas nypris på ny bom. Avskrivning börjar
om på år 1.
3. Medlem som erhållit båtplats skall:
-Betala underhållsavgift för bom. 100 kr + 20 kr/meter erhållen bomlängd
-Delta i arbetsdagar, en på höst och en på vår. Utebliven arbetsdag kostar 1000 kr
-Vara styrelsen behjälplig när så behövs.
-Vända sig till styrelsen vid oklarheter.
-Delta i nattvakts arbete enligt styrelsens planering.
-Följa regler för avfallshantering och miljö.
4. Båtplatsägare som ej sjösätter sin båt skall med bästa möjliga framförhållning, dock
senast 1 juni, ställa sin båtplats till förfogande för uthyrning säsongsvis.
För att hyra båtplats måste man vara medlem, att hyra kostar per säsong:
6 meters bom kostar:
3 500 kr
5 års hyra kostar 3 200 per säsong
8 meters bom kostar:
4 300 kr
5 års hyra kostar 4 000 per säsong
10 meters bom kostar:
6 000 kr
5 års hyra kostar 5 500 per säsong
Vid hyra årsvis blir man inaktiv som medlem inför nästa säsong om inte annat
meddelas.
Båtplatsägare kan överlåta sin båtplats till familjemedlem.

