HAMNAKTUELLT
Härmed kallas du till

ÅRSMÖTE

torsdagen den 27 april
Plats: Folkets Hus, Varberg
Tid: kl 18.30
Getterön Marina bjuder på kaffe

Västerport

Varbergs nya stadsdel vid hamnen
Mötet börjar med information om Västerport.
Projektledare Claes Premmert, kommunalråd Jana Nilsson
och Lennart Andrén (moderaternas gruppledare i Hamn och Gata)
informerar och svarar på frågor under
en timme före årsmötesförhandlingarna.
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Dagordning enligt stadgarna
1. Mötets öppnande.

10. Val av valberedning enligt § 20

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

11. Tillkännagivande av bryggvärdar
.
12. Behandling av inkomna motioner.

3. Val av ordförande och sekreterare för
mötet.

13. Ärenden som styrelsen vill bringa under
mötets beslut.

4. Val av två justeringsmän att jämte
ordf., justera mötets protokoll, dessa
är tillika rösträknare.

14. Övriga frågor.

5. Styrelsens verksamhets- och förvalt
ningsberättelse.

15. Mötet avslutas

6. Revisorernas berättelse.
		
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av styrelsemedlemmar enligt § 20.
9. Val av revisorer och suppleanter enligt
§ 25.
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Verksamhetsberättelse
Styrelsen har under året haft tio ordinarie sammanträden.
Inriktningen för föreningen under 2016 ha varit att stärka
ekonomin i klubben, men även för att fortsätta att öka
anläggningens attraktionskraft för både medlemmar,
båtgäster och husbilsgäster. Medlemmarna har fått bidra
med en höjning av båtplats- och andra avgifter. Styrelsen
har arbetat med kostnadsbesparingar och samtidigt med
en riktad marknadsföring mot båt- och husbilsgäster. Detta
har resulterat i
en betydande förbättring av årets resultat.
Bland investeringarna under året märks främst en fortsatt
utbyggnad av restaurang Hattaviken på arrendatorns
begäran, vilket finansierats med banklån som betalas av
höjda arrendeavgifter. En modern tömningsanläggning
för båttoaletter, rejält utökad utrustning för säkerhet och
räddning samt
hårdbeläggning av entréytan till hamnen har föreningen förverkligat genom bidrag från Sparbanksstiftelsen i
Varberg.
Den nya spolplattan har varit under inkörning och vissa
injusteringar av reningstekniken har byggherren Varbergs
Kommun krävt. Förmodligen kommer spolplattans teknik
att vara helt godkänt för full drift under 2017. Avtal har
tecknats med Varbergs Kommun om övertagande av
spolplattan i egen ägo år 2026 mot en mindre höjning av
arrendet under de kommande 10 åren.

antal svenska gäster, men den riktade marknadsföringen
mot Tyskland och Danmark gav god effekt och vi kunde
räkna in en totalökning med 5 %.
Medlemsantalet i hamnen har nettominskat med 22 st.
under 2016 mätt vid respektive årsskifte, men under
säsongen har flera medlemmar varit aktiva och betalat
medlems- och båtplatsavgifter än under 2015. Vi märker
en trend av ökat båtintresse, men även en stor rörlighet
där nya medlemmar anmäler sig och äldre medlemmar
slutar av åldersskäl.
Resultatet för 2016 blev 79 tkr (-363 tkr), jämfört med en
budgeterad vinst på 208 tkr. Avvikelsen beror bland annat
av en muddring vid sjösättningskajen för ca 70 tkr.
Styrelsen bedömer att medlemsantalet minskning bromsas
in och förhoppningen är att kunna ha minst det antal aktiva
betalande medlemmar som föreningen hade under 2016.
Under januari och februari har 11 nya medlemmar tillkommit, medan endast 3 uppsägningar har skett. Fortsatt
fokus sker under 2017 på att öka intresset för vår hamn
och samtidigt minska kostnader för driften.
En positiv nyhet hittills under 2017 är att vår hamn utsetts
av försäkringsbolaget IF till Sveriges säkraste hamn i
kategorin stora hamnar, dvs. större än 500 båtplatser. Vårt
säkerhetsarbete har sedan 15 år uppmärksammats av IF
och de medlemmar som väljer IF för båtförsäkring får 25 %
rabatt för båtar med Getterön Marina som hemmahamn.

Utvecklingen för antalet husbilsgäster har varit fortsatt positivt och en ökning med 11 % har noterats. Båtgästernas
sommar drabbades av dåligt väder vilket minskade främst

- Sveriges säkra
ste hamn

Sveriges
säkraste hamn
Tack vare ett långsiktigt och stabilt säkerhetstänk är
Getterön Marina certifierad som Sveriges säkraste
hamn av försäkringsbolaget IF.
Kriterierna för ett certifikat är att hamnen ska vara skydddad från öppen sjö och utomstående trafik, ha bevakning
utförd av medlemmarna och ha andrahandsuthyrning av
båtplatser under kontroll.
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Getterön Marina
849600-7405
Resultaträkning
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Utfall
2015

Budget
2016

Utfall
2016

Budget
2017

979 327

1 030 000

1 013 766

1 000 000

1 002 092

1 051 000

1 086 808

1 042 000

Medlemsavgifter

236 500

222 000

244 000

226 000

Hyror och arrenden

348 798

369 000

377 816

388 000

Avgifter sjösättning och upptagning

312 604

336 000

328 098

395 000

Avgifter uppställningsplatser

374 720

425 000

375 463

410 000

Husbilsuppställning

387 814

405 000

430 942

465 000

Gästplatser

146 364

150 000

153 045

160 000

Debiterade elavgifter

98 946

108 000

94 733

103 000

Vakt- och arbetsplikt

69 920

90 000

40 720

50 000

Intäkter från sponsorer

66 000

70 000

69 600

70 000

Övriga intäkter

80 306

70 000

75 233

35 000

Fakturerade kostnader

52 838

50 000

197 180

75 000

0

0

33 428

0

4 156 229

4 376 000

4 520 832

4 419 000

Inköp drivmedel

-870 056

-874 000

-907 621

-900 000

Arrenden och hyror

-176 974

-210 000

-168 591

-170 000

El, VA och renhållning

-315 578

-353 000

-392 407

-386 000

Reparation och underhåll

-370 453

-209 000

-334 255

-245 000

Förbrukningsmaterial o -inventarier

-172 992

-155 000

-110 776

-105 000

Kostnader för transportmedel

-124 914

-145 000

-132 559

-150 000

Kontors- och datakostnader

-228 898

-161 000

-239 980

-206 000

Kostnad för anställd personal

-719 190

-541 000

-519 658

-461 000

Kostnader för inhyrd personal

Intäkter

Not

Försäljning drivmedel
Båtplatsavgifter

Bidrag och återbäring
Summa intäkter

Kostnader

-356 672

-339 000

-316 613

-345 000

Övriga personalkostnader

-8 578

-35 000

-7 478

-35 000

Övriga externa kostnader

-312 010

-269 000

-232 658

-262 000

-52 838

-50 000

-197 180

-75 000

-711 441
-4 420 595

-720 000
-4 061 000

-773 144
-4 332 920

-750 000
-4 090 000

Resultat från verksamheten

-264 366

315 000

187 912

329 000

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader

3 324
-101 674

3 000
-110 000

1 607
-110 618

3 000
-105 000

Resultat efter finansiella poster

-362 716

208 000

78 900

227 000

94 890

0

0

0

-267 826

208 000

78 900

227 000

Årets skattekostnad

0

0

0

0

Redovisat resultat

-267 826

208 000

78 900

227 000

Kostnader att fakturera
Avskrivningar av
anläggningstillgångar
Summa kostnader

Bokslutsdispositioner
Årets resultat

1
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Getterön Marina
849600-7405
Balansräkning
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2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

3 906 792
2 795 486
946 336
11 800
7 660 414

3 861 783
2 968 000
1 106 824
11 800
7 948 408

3 682 192
3 140 514
1 054 283
0
7 876 990

66 689
148 922
0
233 431
4 082
453 124

62 590
68 000
14 727
180 828
4 515
330 660

62 200
74 181
83 302
169 125
3 446
392 253

8 113 538

8 279 067

8 269 243

215 711
78 900
294 611

483 537
-267 826
215 711

483 660
-123
483 537

0
0

0
0

94 890
94 890

Långfristiga skulder
Medlemslån
Depositioner
Kontokredit
Lån
Summa långfristiga skulder

3 861 000
482 500
348 604
1 955 000
6 647 104

4 131 000
512 500
558 746
1 795 000
6 997 246

4 377 664
541 000
138 519
159 483
5 216 666

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Uppsagda och vilande medlemslån
Kortfristig del av lån
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder

134 125
399 229
280 000
8 697
283 420
66 353
1 171 824

163 885
309 929
280 000
10 850
287 339
14 107
1 066 110

159 483
456 623
200 000
9 777
276 407
16 343
1 118 633

Summa eget kapital och skulder

8 113 538

8 279 067

8 269 243

Not

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Bryggor och vågbrytare
Inventarier, verktyg och installationer
Andelar i ek. föreningar
Summa anläggningstillgångar

2
3
4
5

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avskrivningar utöver plan
Summa avsättningar
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Ett stort tack till våra sponsorer

Varberg

Getterön
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Personal
Angela Hansson

Peter Brag

Per-Åke Lundin

Administratör hamnkontoret

Vaktmästare

Ekonomi

Angela hjälper dig med bokning av upptag och
sjösättning, administrerar och fördelar båtplatser,
uppställningsplatser, mastplatser, samt svarar på
alla frågor du kan tänkas ha som medlem.

0340-849 80

Arbetar med redovisning. Även kontakt för
sponsringsfrågor.

0725-21 75 57

0340-849 80
e-post

0340-849 80, 0725-21 75 51
angela@getteronmarina.se

perake@getteronmarina.se

Styrelse
Kurt Edin

Martin Corin

Karl Magnus Lütz

Hans Thomasson

Styrelseordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Leder styrelsens arbete, samt
ansvarar för personal, externa
kontakter och avtal.

Kallar till sammanträden,
sammanställer dagordning samt
upprättar protokoll vid styrelsens
sammanträden.

Ansvarar för handläggning och
redovisning av ekonomiska frågor.

Ansvarar för vinteruppställningsoch mastförvaringsplatser samt
skötsel och underhåll av elanläggningar. Ansvarar också för
ställplatserna.

0703-79 78 60
ordf@getteronmarina.se

070-404 00 82

Gösta Borgäng

Georg Nilsson

070-603 44 04
kassor@getteronmarina.se

0703-23 06 60

Leon Zaborowski

Ronnie Apelqvist

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Leder och initierar underhåll
av mark, byggnader,
markanläggningar, samt ansvarar
för för fastighetsförvaltning och
därtill inköp och projekt.

Ansvarar för intern och extern
information, marknadsansvarig,
administrerar hemsidan samt
föreningens miljöfrågor.

Ansvarar för underhåll av bryggor,
fördelning av båtplatser, drift av
spolplatta, verkstad m.m. samt
ansvarig för medlemmarnas
arbetsplikt.

Ansvarar för vaktorganisationen,
bryggvärdar och vaktplikt samt för
drivmedelsanläggning, kran, traktor,
vagnar, arbetsbåtar och föreningens
IT-utveckling.

0708-42 94 64

0706-29 89 04

0705-79 03 93

0705-30 90 01
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Avgifter för medlemmar 2017
Krav på medlemskap i antingen VSS eller VBK
Medlemsavgift Getterön Marina

Rabatterbjudande till ungdomar
Gäller det året båtägaren fyller år. Båten ska också
vara försäkrad på den person som har båtplatsen

500:-

Medlemslån

9 000:-

Ålder
15 - 20 år
21 - 25 år
26 - 30 år
31 år >

Bryggplatsavgifter
Bryggplatser
E, F, P
A, E, F
B, C, D, F
B, G, H
G, H
Klövabryggan
Svajplats

Bredd
5,5 m
4,5 m
3,5 m
3m
2,5 m
2,5 m

/säsong
4 600:3 800:3 100:2 500:1 900:1 900:700:-

Gästhamsavgifter inkl. el

400:400:-

Uppställningsplats
Depositionsavgift

2 000:-

Vinteruppställning
Storlek
A 18 m2
B 30 m2
C 45 m2
D 60 m2
E 75 m2

Medlem
1 200:1 400:1 650:1 900:2 150:-

Övriga
1 550:1 800:2 150:2 500:2 800:Övriga
1 500:-

Sommaruppställning vagn
Alla storl.(ej ord. plats)

Medlem
550:-

Övriga
725:-

Medlem
385:440:-

Övriga
500:575:-

Mastförvaring
Storlek
Mastlängd <14 m
Mastlängd >14 m

Sjösättning / Upptagning / gång
Vikt
0 - 3 ton
3 - 10 ton
10 ton >
Tillägg ej ord. tid
Av- / påmastning
Rampavg, / gång
Rampavg. årlig
Tvättpolett (1 st ingår)

Medlem
550:660:770:450:450:65:-

Övriga
1 000:1 110:1 220:585:585:85:850:65:-

Medlem

Övriga

280:120:120:120:-

360:155:155:155:-

Traktortransporter / gång
Omfattning
Till och från
uppställningsplats
Kran till tvätt
Parkering till kran
Inkörning i skjul

Övriga avgifter
Elavtal vid bryggplats / år
Nyckelbricka toa/dusch
Ej återlämnad nyckel vid uppsägning
Radiosändare grind uppställningsplats
Getterön Marina flagga
Getterön Marina T-shirt
Getterön Marina T-shirt barn
Friköp av arbetsplikt
Utebliven arbetsplikt
Friköp av vaktplikt
Utebliven vaktplikt

600:235:350:800:120:120:100:1 500:3 000:1 700:3 400:-
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Högsäsong
Båtlängd <12 m
Båtlängd 12-15 m
Båtlängd >15 m

210;260:320:-

Lågsäsong
Båtlängd <12 m
Båtlängd 12-15 m
Båtlängd >15 m

105:130:160:-

Ställplatsavgift för husbilar inkl. el
Högsäsong v. 25-32
220:Försäsong v. 10-24
170:Eftersäsong v. 33-44
170:Vintersäsong v.45-9
120:-

Sommaruppställning båt
Medlem
Alla storlekar (betald bryggavgift) 0:-

Övriga avgifter
25%
50%
75%
100%

Avgifter för gäster 2017

Vinterbryggplats 15/1 - 31/3
Medlemmar
2 100:Övriga
2 800:Köplatsavgift
Nya medlemmar
Byte bryggplats

Båtplatsavgift
25%
50%
75%
100%
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Medlemslån
0%
0%
25%
100%

Bestämmelser och regler för innehavare av båtplats inom Getterön Marina 2015-02-10
•

Båtplatsen får inte lånas eller hyras ut. (man äger inte båtplatsen)

•

Lösa tampar får inte vara uppslängda på bryggorna eller ligga i vattnet.

•

Alla båtar ska vara helförsäkrade. Vid skada under lyft eller transport i GM:s
regi, skall båtens försäkring i första hand utnyttjas.

•

Det är förbjudet att sätta upp föremål, spika eller skruva i bryggorna utan
styrelsens tillstånd. Gäller inte krokar för att hänga upp tampar på.

•

Båtplatsens disponeringstid är från 1 april till 15 november om inte särskilt
avtal träffats.

•

Servicekajen är inte din båtplats, lämna den så snart som möjligt efter
avslutat arbete.

•

För båtar som kvarligger i vattnet utan särskilt avtal efter den 15 november
faktureras ägaren en avgift av 1 000 kr.

•

•

I det fall båtar kvarligger i vattnet efter den 15 december och det inte finns
något särskilt avtal, lyftes båten upp. Kostnader belastas båtägaren. Dock
utgår en minsta kostnad om 5 000 kr.

Utsläpp från båttoaletter är inte tillåtet i hamnen. Respektera Transportstyrelsens förbud mot tömning av toaavfall. Folder från Transportmyndigheten
finns på hamnkontoret.

•

Anläggning för septiktankens tömning finns vid servicekajen.

•

Spillolja och andra kemikalier ska lämnas vid miljöstationen, belägen vid
parkeringen.

•

Använd papperskorgar, avfallskärl för sortering samt container för hushållsavfall.

•

Alla båtar skall använda spolplattan för renspolning av båtbotten innan båten
lämnar hamnen. Kontakta hamnkontoret för anvisningar.

•

Ett fåtal vinterplatser finns att tillgå. Ansökan om vinterplats kan göras hos
hamnkontoret. Dessa platser fördelas efter ansökan och kölista.

•

Båtvagnar, bilar och upptagna båtar får inte förvaras på servicekajen, utan
skall transporteras bort snarast möjligt.

•

Master märks med båtplatsens nummer.

•

Master får inte förvaras på servicekajen eller parkeringen efter den 1 december. Om detta är fallet transporteras masten bort till uppställningsplatsen
1 000 kr faktureras ägaren.

•

Respektera allemansrätten vid landstigning vid båtfärd. Se information om
allemansrätten på klubbens anslagstavla.

•

Alla båtvagnar ska vara i godtagbart skick och märkta med namn, telefonnummer och båtplats.

•

Hundar skall hållas i koppel inom hamnområdet.

•

Barn som vistas på bryggorna och vid kajen ska bära flytväst.

•

Badförbud gäller inom hamnen.

•

Det är förbjudet att cykla, åka skateboard, sparkcykel eller inlines på
bryggorna.

•

Alla båtar ska ha kvitto på att platsen är betald. Märket placeras på båtens
babordssida, längst fram och högst upp vid fören. På båtar med akter mot
bryggan fästes märket längst bak på styrbordssidan, högst upp. På båtar
med mast fästes märket väl synligt på masten.

•

Internationella sjövägsregler gäller inom hamnområdet.

•

Vänd Röd/Grön skylt då du lämnar hamnen för en längre tid, för att ge plats
åt gästande båtar. Anmäl återkomst till hamnkontoret på 0340-849 80.

•

Högsta fart inom hamnområdet är 3 knop.

Förtöj alltid för storm. Använd tampar av god kvalitet och överdimensionera
för att ge utrymme för slitage. Ryckdämpare skall alltid användas.

•

Lek med jolle inom hamnen är inte tillåtet.

•

Alla båtvagnar ska vara märkta med namn, telefonnummer och båtplats.

•

För att hamnens bryggplatser skall användas på bästa sätt, gäller nedanstående regler
•

Samtliga platser disponeras av föreningen, styrelsen har till uppgift att
fördela platserna för medlemmarna på bästa sätt.

•

Alla som idag har eller har haft en plats under kortare eller längre tid behåller
denna, såvida inte skäl föreligger att byta denna för t.ex. fel båtstorlek för
nuvarande plats eller att platsen inte utnyttjats under viss tid.

•

Medlem som inte skall utnyttja bryggplats under säsong skall anmäla detta
till hamnkontoret. Föreningen kan hyra ut sådan plats i andra hand under
tiden. Under förutsättning att platsen blir uthyrd och anmälan är gjord före
1:a april kan max 2/3 av erlagd avgift återbetalas, vid anmälan efter 1:a
april återbetalas max 1/2 av avgiften. Vid anmälan efter 1:a juni sker ingen
återbetalning. Återbetalning sker efter båtsäsongens slut dvs. efter den 15
november.

•

För att återfå platsen skall hamnkontoret meddelas senast 31 januari nästkommande år.

•

Om inte särskilda skäl föreligger, som av styrelsen behandlas från fall till fall,
gäller att tre på varandra följande säsonger utan nyttjande av platsen återgår
platsen automatiskt till föreningen, som hyr ut platsen till annan medlem på
turlista som förstahandsplats. Innevarande medlem blir vilande eller säger
upp sitt medlemskap. Vid detta förfarande skall ett skriftligt meddelande
skickas till medlem som då kan åberopa särskilda skäl.

•

Förstahandsplats kan av hamnkontoret när som helst bytas mot annan
förstahandsplats om anledning till detta föreligger, som till exempel båtbyte
eller fel båtstorlek, (för liten eller för stor båtplats).
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•

Om tilldelad plats ej är belagd senast 30 juni disponerar hamnkontoret
platsen, ingen avgift återbetalas i detta fall. Skulle medlem efter detta datum
önska sjösätta, tilldelas ny plats för aktuell säsong.

•

Medlem som bryter mot gällande regler avseende tider rörande sjösättningar
eller upptagningar eller andra ordningsregler kan när som helst sägas upp,
med majoritetsbeslut i styrelsen, vid sådan uppsägning återbetalas innevarande medlemslån reducerat med eventuella skulder till föreningen.

Regler för användning av el och elsäkerhet (2006-03-27)
Allmänt:
Elsäkerhetsverkets skötselföreskrifter ELSÄK-FS 1995:5 gäller.
All elförbrukning ska begränsas till nödvändigt behov med tanke på de elkostnader
som kan drabba föreningen vid onormalt utnyttjande.

•

El får vara ansluten även när besättningen inte är närvarande. Speciell
märkning erhålls av hamnkontoret. När båten är obemannad får inkopplingen endast förse mindre förbrukare typ batteriladdare, kyl o dyl. ej värmare.

•

Anslutningskabel ska ha utförande som beskrivs på följande sidor.

För att få ansluta el måste man:

•

Användning av mobil utrustning för laddning av batterier eller liknande samt
användning av elverktyg kan ske i båt som på land under förutsättning att
apparater och kablar är av godkänt utförande och oskadade.

•

Följa utfärdade regler om hur elen får och skall användas.

•

Som båtägare ansvara för eventuella skador på annans egendom som kan
härledas till felaktig elinkoppling.

•

Anslutningskabel får ej vara spänningssatt om den inte är ansluten till båt.

•

Kontrollera båtens elsystem regelbundet så den följer elsäkerhetsföreskrifterna.

•

Då båten står på uppställningsplatsen får el bara vara inkopplad när man
befinner sig i båten eller dess närhet.

•

Endast använda lämplig oskadad elmaterial, förlängningssladdar av rätt
kvalitet mm.

Anslutningskabel till fritidsbåt

•

Anmäla uppmärksammade fel och brister till styrelsen/hamnkontoret.

•

Stickpropp och apparatanslutningsdon skall vara för industribruk

•

Själv stänga av anläggningsdel som verkar farlig eller markera den med
varningsanslag, om ansvarig inte kan nås.

•

Anslutningskabel av typ mångtrådig gummikabel (RDOE (HO7RN-F)) skall
vara utan skarv eller förgrening, max 25 meter.

•

På båten skall apparatintag av industrityp användas, eller fast monterad
anslutningskabel.

•

Montering av stickpropp och anslutningsdon får göras av den som har nödig
kännedom.

•

Vid dylik montering bör beaktas att ansvaret för kopplingen åligger den som
utfört montaget.

Följande gäller i och inom Getterön Marina.
•

Inkoppling av el vid bryggorna får ske enligt två alternativ.

•

Medlemmar och gäster som erlagt platsavgift:

•

El till båten får vara ansluten när någon ur besättningen befinner sig i båten
eller inom hamnområdet.

•

Medlem som mot avgift tecknat avtal för elinkoppling:

Kopplingsinstruktion för elanslutning
För att ansluta jordad stickpropp av standardutförande till industriuttag rekommenderas fabrikstillverkad övergångsadapter. Hemmagjorda övergångssladdar
(Adapter) mellan industriuttag och jordad stickpropp i standardutförande är vid
behov tillåtet för anslutning av båtar. Kabeln skall vara av gummi, typ RDOE, och
kontakterna godkända av god kvalitet. För att undvika att skarvkontakten kommer
i vattnet bör sladdlängden för adapter vara max 0,5 m.
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Regler för uppställning av båtar på GM:s uppställningsplats
Uppställning med mast
Önskar du vinterförvara båten med masten på skall du meddela detta till hamnkontoret senast den 1 september. Då får du en anvisad plats. Båtvagn eller båtvaggan
ska vara utförd och uppställd med extra stabilitet för att eliminera risker vid hårda
vindar. Vagnen/vaggan skall vara uppallad vid ytterhörnen och kölen måste fixeras.
Sidostötterna måste ha en kraftig konstruktion. Komplettera gärna med extra stötter.
Fall och linor ska vara noggrant sträckta och masten måste också kompletteras
med skydd som förhindrar oljud från likrännan. Se också till att din försäkring täcker
eventuella skador som kan hänföras till båt vinterförvarad med masten på.

Uppställningsplatsen är avsedd för vinterförvaring av båtar, endast i undantagsfall
tillåts båtar uppställda sommartid. Båtar som inte varit sjösatta i tre år kommer att
få sin uppställningsplats uppsagd och bli avvisad. Styrelsen kan bevilja längre tid
om särskilda skäl föreligger.
Under vintern
Placering av båten skall ske på plats efter anvisning av Getterön Marinas personal.
Om Du har presenningstäckning se till att alla ytor är sträckta och inte fladdrar i
vinden.
Under sommaren
För platserna 1-157
Placera vagn eller bock i ”rutan”. All täcknings- och pallningsmaterial placeras på
vagnen/bocken. Avlägsna all övrigt ”material”.

Kostnaden för el ingår i årsavgiften för uppställningsplatsen och avser el för
handverktyg och dylikt.
Om någon båtägare önskar större uttag av el för exempelvis reparationsarbeten,
uppvärmning eller dylikt kan detta ske efter separat mätning och kostnadsreglering. Kontakta hamnkontoret.

För platserna 158-168
Endast båtar med vagnar placeras på dessa platser. Platsen skall enligt avtal
med kommunen vara avstädad under tiden 1 maj till 31 aug. Vagnarna med övrig
utrustning placeras på anvisad plats.

OBS! Inkoppling av el får endast ske då båtägaren är närvarande.
Försäkring
Alla båtar som står uppställda på området skall vara försäkrade.

Bestämmelser angående kölistor
•

Vid anmälan får man välja om man vill betala medlemslån eller inte.

•

•

Den som väljer medlemslån placeras i lista 1 efter anmälningsdatum. Övriga
placeras i lista 2 efter anmälningsdatum.

•

•

Vilande medlem, som önskar båtplats på nytt, placeras i lista 1 med det
datum han anmäler önskemål om båtplats.

Beslutat vid allmänt medlemsmöte 2005-11-24 och gällande från och med
arbetsåret 2006.
Vakt/Arbetsplikten är en del av vår förenings förmåga att tillhandahålla billiga och
bra båtplatser för medlemmarna. Vi kan inte räkna med att vår egen personal
skall hinna med allt eller att vi skall kunna ta kostnaderna för inhyrd personal för
större reparationer och nyprojekt. Plikttjänsten måste därför ses som en del av
båtplatsavgiften.
Reglerna är uppställda i enlighet med stadgarnas § 30 och styrelsens beslut om
att fastställa regler för hantering av plikttjänstgöring för medlemmarna.
§30 ”Alla som har båtplats inom område som GM disponerar skall fullgöra underhållstjänst i den omfattning som styrelsen fastställer. Underhållstjänsten omfattar
utöver vakttjänstgöring även underhålls- och anläggningsarbete. Styrelsen beslutar även om friköpsavgift för de medlemmar som inte fullgör sin underhållstjänst”
Vaktplikten omfattar ca 8 timmar per år och medlem. Planeras säsongvis
och meddelas medlemmarna vid vårens utskick.

2.

Arbetsplikten beräknas till ca 6 timmar per år och utförs efter individuell
kallelse. Styrelsen kallar skriftligt eller muntligt vid behov av arbetsinsats.
Om medlem inte kan delta vid aktuellt tillfälle sker ny kallelse vid nästföljande tillfälle. Om plikttjänstgöring då ej kommer till stånd är det medlemmens skyldighet att på eget initiativ föreslå tidpunkt för utförande av plikten.
Har detta ej skett under säsongen behandlas medlemmen enl. punkt 6
nedan.

3.

Medlemmarna ges möjlighet att friköpa plikten helt eller delvis. Meddela
hamnkontoret senast 31 mars innevarande år. Använd bifogad talong.

4.

Möjligheter att via läkarintyg bli befriad från plikt tillämpas inte från och med
2004. Tjänstgöring med lättare uppgifter alternativt anhörig/övrig besättning
utför pliktkravet.

5.

Plikterna värderas förverksamhetsåret 2016 till 1.700 kr för vaktplikt och
1.500 kr för arbetsplikt. Beloppen betalas via faktura så snart ansökan om
friköp inkommit.

Friköp av vakt/arbetsplikt 2017
Medlem:.............................................................. Båtplats:.................
Jag önskar friköpa:
Vaktplikt:

Getterön Marina, Änggärdevägen 1, 43293, Varberg.
E-post: info@getteronmarina.se
Eller i brevlådan vid hamnkontoret.
OBS! Anmälan ska vara inlämnad senast 31 mars.

Talongen för friköp finner du på
www.getteronmarina.se under “medlemsinfo”

www.getteronmarina.se
0340-849 80, 0725-21 75 51
Getterön Marina, Änggärdevägen 1, 432 93 Varberg

Arbetsplikt:

Talongen avskiljs och sändes till:

2017 #1

info@getteronmarina.se

Den i lista 2 som erbjuds båtplats men tackar nej placeras i lista 2 efter det

datum han
Vakt/Arbetsplikten
är entackar
del av vårnej.
förenings förmåga att
3. Medlemmarna ges möjlighet att friköpa plikten helt
billiga och bra båtplatser för medlemellerman
delvis.automatiskt
Meddela hamnkontoret
senast 31 mars inne• tillhandahålla
Om köplats
avgiften inte betalas styrks
från listan.
marna. Vi kan inte räkna med att vår egen personal
varande år. Använd bifogad talong.
skall hinna med allt eller att vi skall kunna ta kostnaderna för inhyrd personal förstörre reparationer och ny4. Möjligheter att via läkarintyg bli befriad från plikt tillämprojekt. Plikttjänsten måste därför ses som en del av
pas inte från och med 2004. Tjänstgöring med lättare
båtplatsavgiften.
uppgifter alternativt anhörig/övrig besättning utför pliktkravet.
Reglerna är uppställda i enlighet med stadgarnas § 30
och styrelsens beslut om att fastställa regler för hante5. Plikterna värderas för verksamhetsåret 2017 till 1.700
ring av plikttjänstgöring för medlemmarna.
kr för vaktplikt och 1.500 kr för arbetsplikt. Beloppen betalas via faktura så snart ansökan om friköp inkommit.
§30 ”Alla som har båtplats inom område som GM disponerar skall fullgöra underhållstjänst i den omfattning som
6. Om medlem utan att meddela uteblir från planerad akstyrelsen fastställer. Underhållstjänsten omfattar utöver
tivitet ökas värderingen till 3.400 kr för vaktplikt resp.
även underhållsoch meddela
anläggningsarför arbetsplikt.
6.vakttjänstgöring
Om medlem
utan att
uteblir 3.000
från krplanerad
aktivitet ökas värderingen
bete. Styrelsen beslutaräven om friköpsavgift för de
till 3.400
för sin
vaktplikt
resp. 3.000 kr7.för
medlemmar
som intekr
fullgör
underhållstjänst”
Denarbetsplikt.
ekonomiska regleringen av pliktskyldighet enligt 5
och 6 ovan kommer vid eventuell utebliven betalning att
7.1. Vaktplikten
Den ekonomiska
regleringen
av pliktskyldighet
enligt 5 och 6 ovan kommer
omfattar ca 8 timmar
per år och medlem.
regleras via medlemslånet.
Planeras
säsongvis
och meddelas
medlemmarna
vid våvid
eventuell
utebliven
betalning
att regleras via medlemslånet.
rens utskick.
8. Om behov av plikttjänstgöring inte krävs för alla med8.
Om behov av plikttjänstgöring inte krävs
förunder
allaåret
medlemmar
under
åretej belalemmar
skall de som inte
blir kallade
2. Arbetsplikten beräknas till ca 6 timmar per år och utstas med
med ekonomisk
reglering.
Dessa blir istället
skall
de
som
inte
blir
kallade
ej
belastas
ekonomisk
reglering.
Dessa
förs efter individuell kallelse. Styrelsen kallar skriftligt
förstaval vid kommande kallelse och långsiktig rättvis föreller muntligt
vid behovförstaval
av arbetsinsats.
medlem
blir istället
vid Om
kommande
kallelse
och långsiktig rättvis fördelning
delning eftersträvas.
inte kan delta vid aktuellt tillfälle sker ny kallelse vid
eftersträvas.
nästföljande tillfälle. Om plikttjänstgöring då ej kommer
9. Arbetsplikten omfattar att delta i underhållsarbete, prostånd är det medlemmens skyldighet att på eget inijektarbete, administrativt
arbete eller liknande,
tjänstgöra
9.till
Arbetsplikten omfattar att delta i underhållsarbete,
projektarbete,
administratiativ föreslå tidpunkt för utförande av plikten.Har detta ej
i arbetsgrupper eller styrelsearbete.
tivt
arbete
eller
liknande,
tjänstgöra
i
arbetsgrupper
eller styrelsearbete.
skett under säsongen behandlas medlemmen enl. punkt
6 nedan.

Getterön Marina – vakt och arbetsplikt

1.

Den i lista 1 som erbjuds båtplats men tackar nej placeras i lista 2 efter det
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