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Härmed kallas du till 

HÖSTMÖTE 
torsdagen den 14 november



      

                                                                                                 1.   Mötets öppnande.

2.   Fråga om mötets behöriga utlysande.

3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

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

5.   Behandling av inkomna motioner.

6.   Ärenden som styrelsen vill bringa under mötets beslut.                 
    
7.   Fastställande av budget och avgifter.

8.   Övriga frågor
        - Information om bygglovsansökningar för husbilar och uppställning av 
          båtar på område D.
        - Pålningsarbeten inför 2020.
        - Information om planeringsarbetet för inskaffande av annan kran

9.   Mötets avslutande

Dagordning enligt stadgarna
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Ekonomi
Förra höstmötet talade vi om hur mycket vädret betyder för 
vår verksamhet. Vi har också haft tur med sol och värme 
denna sommaren, även om juni månad var lite kall. Be-
läggningen på husbilsparkeringen blev nästa lika stor som 
under 2018 och faktiskt kom vi upp i nästan samma siffror 
för båtgästernas avgifter.

Vår ekonomi har påverkats rejält av det stora arbetet som 
utfördes under våren. Passade då på med att reparera 
alla tänkbara skador på bryggor och pallissad, då vi fick 
besked om att Pålning och Kajtjänst skulle lägga ned 
sin verksamhet. Vi har därför en kostnad i år för dessa 
reparationer tillsammans på ca 330 tkr. Även grinden in 
till ställplatserna har envisats med att krångla och då vi 
samtidigt förändrad styrningen av inpasseringssystemet så 
har dessa reparationsposter överstigit budgeten med ca 
210 tkr.

Genom en fin tillströmning av nya medlemmar och att 
hålla nere andra kostnadsposter, samt att avskrivningarna 
blir mindre än budgeterat, så får vi ett godkänt resultat 
på sista raden. Vi har inte förbrukat vårt goda kassaflöde, 
utan förstärkt likviditeten inför kommande större investe-
ringsbehov, tex en kran som ni kan läsa om på annat ställe 
i denna tidning.

Då vi hoppas på fortsatt intresse hos nya medlemmar, inte 
minst via vår ungdomssatsning, gör vi inga större avgift-
sjusteringar. Det som justeras är mest för inflationen samt 
vissa rättelser av avgifter som har legat lite felaktigt jämfört 
med vad vi har för kostnader och vad som omvärlden tar 
betalt. Tyvärr tappar vi en del i intäkter från husbilsgäs-
terna nu när kommunens bygglov föreskriver att vi inte få 
använda parkeringen under lågsäsongen.

Vi får helt enkelt hoppas på en fin sommar även 2020!

Pågående och genomförda projekt: 
• Förändringen på pontonbryggorna G och H 
• Nytt IT system

Planerade projekt 
• Målning av fastigheten för hamnkontoret och 

Hattavikens restaurang
• Pålar belastningkontrolleras och skadade kom-

mer att bytas ut. 
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Fler medlemmar 
och fler ungdomar

För första gången på många år kan 
föreningen redovisa ett ökat medlemsan-
tal. Som siffrorna ser ut i oktober har det 
under året tillkommit 47 nya medlmmar 
medan 38 har lämnat föreningen

Vad som också är positivt är att 40% av 
nytillkommligarna är under 30 år. Detta 
bevisar ju att ungdomssatsningen har 
varit mycket lyckad.

Det är viktigt att vi har en fin hamn med 
gott rykte. Idag konkurerar vi inte bara 
med lokala småbåtshamnar utan med 
hamnar i hela Sverige. Nästan hälften 
av våra nya medlemmar kommer från 
områden utanför Varbergs kommun.

Information om genom-
förda, pågående och 
planerade projekt

Tack vare att vi alla hjäps åt med 
vakthållning, arbetstjänster och alla 
spontana insatser håller vi en mycket 
god klass på vår hamn.

Visst är vi stolta över  vår 
välskötta hamn!

För att spara papper och portokostnader ger 
Getterön Marina om möjligt ut Hamnaktu-
ellt via e-mail. För att detta ska fungera mås-
te vi ha din e-postadress. Var vänlig uppda-
tera dina registeruppgifter till hamnkontoret.
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Ett stort tack till våra sponsorer

Varberg

Getterön

Getteröns Båtbyggeri
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Parkeringstjänst Väst

Ett stort tack till våra sponsorer



8

Krav på medlemskap i antingen VSS eller VBK

Medlemsavgift Getterön Marina   560:-

Medlemslån  9 000:-

Bryggplatsavgifter
Bryggplatser Bredd /säsong
E, F, P  5,5 m 5 400:-
A, E, F 4,5 m 4 500:-
B, C, D, F 3,5 m 3 700:-
B, G, H 3,0 m 2 950:-
G, H 2,5 m  2 250:-
Klövabryggan 2,5 m 2 250:-
Svajplats  800:-

Vinterbryggplats 15/1 - 31/3
Medlemmar             3 500:-
Övriga 4 700:- 

Köplatsavgift
Byte bryggplats 475:-

Uppställningsplats
Depositionsavgift 2 000:-

Vinteruppställning
Storlek Medlem Övriga
A   1-18 m2 1 390:- 1 820:-
B >18-30 m2 1 610:- 2 150:-
C >30-45 m2 1 930:- 2 570:-
D >45-60 m2 2 250:- 3 000:-
E >60-75 m2 2 570:- 3 320:-
    >75 m2 enligt separat överenskommelse med hamnkontoret
(Ej medlemmar boende utanför Varbergs Kommun tilllägg  500:-)

Sommaruppställning båt
 Medlem Övriga
Alla storlekar (betald bryggavgift)  0:- 1 900:-
Från och med fjärde sommaren  2 200:-
Därefter fördubblas avgiften för varje kommande år

Sommaruppställning vagn
 Medlem Övriga
Alla storl.(ej ord. plats) 650:- 925:-

Mastförvaring i mastskjul
 Medlem Övriga
Mastförvaring 500:- 680:-

Sjösättning / Upptagning / gång
Vikt Medlem Övriga
0 - 3 ton 600:- 1 100:-
3 - 10 ton 720:- 1 220:-
10 ton > 840:- 1 340:-
Tillägg ej ord. tid 500:- 650:-
Av- / påmastning 500:- 650:-
Rampavg, / gång  55:-
Rampavg. årlig  1 000:-

Traktortransporter / gång
Omfattning Medlem Övriga
Till och från 
uppställningsplats 300:- 395:-
Kran till tvätt 140:- 170:-
Parkering till kran 140:- 170:-
Inkörning i skjul 140:- 170:- 

Övriga avgifter
Elavtal vid bryggplats / år  600:-
Elmätare,dispositionavgift   1 500:-
Elmätare, månadsavgift              60:- 
Nyckelbricka toa/dusch  235:-
Ej återlämnad nyckel vid uppsägning 350:-
Radiosändare grind uppställningsplats 800:-
Friköp av arbetsplikt  2 000:-
Utebliven arbetsplikt  4 000:-
Friköp av vaktplikt  2 300:-
Utebliven vaktplikt  4 600:-

Avgifter för medlemmar 2020

Profilartiklar
Getterön Marina flagga  120:-
Getterön Marina T-shirt  130:-
Getterön Marina T-shirt barn  100:-
Getterön Marina Keps, blå  100:-
Getterön Marina Keps, vit  125:-

Rabatterbjudande till ungdomar
Gäller det året båtägaren fyller år.  Båten ska också 
vara försäkrad på den person som har båtplatsen
Ålder Båtplatsavgift Övriga avgifter Medlemslån
15 - 20 år 25% 25% 0%
21 - 25 år 50% 50% 0%
26 - 30 år 75% 75% 25%

Avgifter för gäster 2020

Gästhamsavgifter inkl. el

Högsäsong
Båtlängd <12 m 240;-
Båtlängd 12-15 m 310:-
Båtlängd >15 m 370:-

Lågsäsong
Båtlängd <12 m 120:-
Båtlängd 12-15 m 155:-
Båtlängd >15 m 185:-

Ställplatsavgift för husbilar  inkl. el
Högsäsong  v. 25-32 260:-
Försäsong  v. 10-24 200:-
Eftersäsong  v. 33-44 200:-
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Kranen börjar att sjunga på sista versen
Hamnen börjar se över möjligheterna att skaffa en ny 
kran för båtlyft. Den gamla kranen är sliten och kräver 
onödigt mycket underhåll. Båtarna blir också allt större 
och tyngre, vilket kräver en kran med bättre kapacitet. 
Man beräknar att kranen kommer att kunna nyttjas bara 
några år till. 

Förslaget är en permanent kran där den mobila kranen 
brukar stå. Kostnaden för en ny kran är beräkand mellan 
2,5 till 3 miljoner kronor. 
Tyvärr har inte föreningen möjligheter att själv finansiera 
projektet utan tvingas att söka bidrag eller sponsorer.

Har du ideer eller kontakter för eventuell finansiering, 
kontakta då hamnkontoret.

Många gäster 
i marinan även 
denna sommar

Även i år har antalet husbils- och båtgästergäster varit 
riktig bra. 
Trots att vädret inte varit lika bra som förra sommaren 
har ändå antalet gästnätter nästan nått upp till samma 
nivå som förra året. 

Att Getterön Maria är en omtyckt plats att besöka ser 
man på alla positiva omdömen i ställplatsens gästbok 
samt omdömen på facebook och Google.

Vi räknar i år att kunna  redovisa närmare 
900 gästnätter i hamnen och cirka 3 000 gästnätter på 
ställplatsen.

Bygglovet för 
husbilar
Gettrön Marina har sedan 2014 haft bygglov för att erbjuda 
ställplatser för husbilar. Platsen har blivit populär och har fått ett   
mycket gott rykte bland husbilsägare. Bygglovet är begränsat 
till max. 21 husbilar och öppet under perioden 1 maj till den 30 
september. 

I år var det dags att sökta nytt förlängt bygglov för ställplatsen. 
Varbergs kommun, byggnadsnämnden, beslutade i sitt möte 
den 29 augusti att bevilja föreningen ett fortsatt  rätt att bedriva 
verksamheten på platsen trotts ett antal yttranden från närboen-
de.

Nu har ärendet överklagats och det är länsstyrelsen som hand-
lägger ärendet. I överklagandet påpekas i första hand trafiksi-
tuationen på Hattaviksvägen och att platsen i grunden inte är 
ämnad för husbilar.

Hamnen ser ju ställplatsen som en viktig inkomstkälla. Pengar 
som gjort det möjlig att satsa på ungdomar och samtidigt hålla 
ner kostnaderna för medlemmarna.

Vad nästa drag blir är helt beroende på länsstyrelsens beslut.
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Friköp av vakt/arbetsplikt 2018

Uppställningsplatsen är avsedd för vinterförvaring av båtar, endast i undantagsfall 
tillåts båtar uppställda sommartid. För icke fullvärdiga medlemmar kommer båtar 
som inte varit sjösatta under tre år få en förhöjning på avgiften löpande varje år.
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”.

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.

Uppställning med mast
Önskar du vinterförvara båten med masten på skall du meddela detta till hamnkon-
toret 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.

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 kostnadsregler-
ing. Kontakta hamnkontoret.

OBS! Inkoppling av el får endast ske då båtägaren är närvarande.

Försäkring
Alla båtar som står uppställda på området skall vara försäkrade.

Regler för uppställning av båtar på GM:s uppställningsplats

• 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.

Bestämmelser angående kölistor

• Den i lista 1 som erbjuds båtplats men tackar nej placeras i lista 2 efter det 
ursprungliga anmälningsdatumet.

• Den i lista 2 som erbjuds båtplats men tackar nej placeras i lista 2 efter det 
datum han tackar nej.

• Om köplats avgiften inte betalas styrks man automatiskt från listan.

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 under-
hållstjänst i den omfattning som styrelsen fastställer. Underhållstjänsten omfattar 
utöver vakttjänstgöring även underhålls- och anläggningsarbete. Styrelsen beslu-
tar även om friköpsavgift för de medlemmar som inte fullgör sin underhållstjänst”

1. 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 nästföl-
jande tillfälle. Om plikttjänstgöring då ej kommer till stånd är det medlem-
mens 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 10 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 2020 till 2.300 kr för vaktplikt och       
2.000 kr för arbetsplikt. Beloppen betalas via faktura så snart ansökan om 
friköp inkommit.

Getterön Marina – vakt och arbetsplikt

6. Om medlem utan att meddela uteblir från planerad aktivitet ökas värderingen 
till 4.600 kr för vaktplikt resp. 4.000 kr för arbetsplikt.

7. Den ekonomiska regleringen av pliktskyldighet enligt 5 och 6 ovan kommer 
vid eventuell utebliven betalning att regleras via medlemslånet.

8. Om behov av plikttjänstgöring inte krävs för alla medlemmar under året 
skall de som inte blir kallade ej belastas med ekonomisk reglering. Dessa 
blir istället förstaval vid kommande kallelse och långsiktig rättvis fördelning 
eftersträvas.

9. Arbetsplikten omfattar att delta i underhållsarbete, projektarbete, administra-
tivt arbete eller liknande, tjänstgöra i arbetsgrupper eller styrelsearbete.

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

Medlem............................................  Båtplats.........

Jag önska friköpa:

Vaktplikt: Arbetstplikt:

Talongen avskiljs och sändes till:
Getterön Marina, Änggärdevägen 1, 43293, Varberg.
E-post: info@getteronmarina.se
Eller i brevlådan vid hamnkontoret.

OBS! Anmälan ska vara inlämnad senast den 10 mars.

Friköp av vakt/arbetsplikt 2020

Din vaktnatt gör Getterön Marina till en av 
Sveriges säkraste småbåtshamn

Tack vare medlemmarnas insatser har vi kunnat 
minimera risken för stölder och förlista båtar. Det 
är därför vikitig att vi kan bibehålla denna bered-
skap i hamnen. 

Under våren och hösten, då det är lite mörkare,  
är vaktstyrkan som störst. Det är framför allt under 
hösten de flesta stölder begås och det är också 
då höstvidarna börjar att vina rejält. Då med risk 
för slitna förtöjningar, segel som lossnar m.m.
Därför är en trygghet för oss alla att just du ställer 
upp för att gå en vaktnatt om året.

Skulle du av någon anleding ej kunna genomföra 
din vaktnatt, då kan du hitta en ersättare eller 
möjligen friköpa tjänsten. Friköp av tjänsten skall 
meddelas hamnkontoret senast den 10 mars.
Observera att om du väljer en ersättare skall per-
sonen vara väl informerad om hamnen och vara 
minst 18 år.


