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1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

6. Ärenden som styrelsen vill bringa
under mötets beslut.

a. Uppgradering av elsystem för Getterön Marina.
b. Solcellsanläggning på uppställningsplatsens
skjultak.
c. Uppsägning av elavtal och betalning efter
förbrukning.

3. Val av ordförande och sekreterare för
mötet.
4. Val av två justeringsmän att jämte
ordförande justera mötets protokoll,
dessa är tillika rösträknare.

7. Fastställande av budget, samt avgifter.
8. Övriga frågor.

a. Underhåll och reparationer i hamnen.
b. Nytt system för att kontrollera parkeringstillstånd.

5. Behandling av inkomna motioner.

a. Motion ang. båtplatser för stålbåtar p.g.a.
problem med galvaniska strömmar.

9. Mötet avslutas
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Ekonomi

Vakter

Svårbedömd
ekonomisk framtid

Fantastiska
nattvakter

Hög inflation, högre räntekostnader, ökande
elavgifter m.m. Ja, detta är uppgifter vi ständigt blir upplysta om. Årets inflation kommer
förmodligen att hamna runt 10%, samtidigt
som el- och energikostnaderna höjts rejält.
En utveckling som ingen varit riktigt beredd
på.

Att Getterön Marina under många år haft medlemmar som nattvakter har idag blivit en självklarhet. En vaktnatt om året där man får möjlighet att träffa nya bekantskaper, göra
vaktinspektioner, kontrollera fastigheter och göra
lite städning m.m.
Men till vilken nytta? Jo, denna säsongen har
man bland annat fått justera tampar på ett antal
båtar som gnagt mot bryggan, förhindrat stölder,
avvisat obehöriga personer, tystat ner
högljudda båtägare, rapporterat trasiga lampor, kontrollerat
tvivelaktiga
besök av bilar
och mycket,
mycket mer.
Framförallt har
ju bevakningen
en stor preven
tiv funktion.
Med detta
fantastiska
jobb kan vi
vara glada
över att vi har
en av sveriges
säkraste hamnar.

Hur blir det då nästa år? Kommer inflationen
att stiga ännu mer, kommer el- och energikostnaderna fortsatt att öka? Frågorna har
varit många inför arbetet med den kommande
budgeten. Budgetarbetet har därför varit ett
bekymmer med att samtidigt få föreningens
ekonomi att gå ihop men ändå inte göra alltför stora avgiftshöjningar.

En försiktig ökning av avgifter

Förslaget som ligger är en högre höjning på
gästavgifter. Anledningen är att få ersättning
för höjda elkostnader.
I övrigt räknar styrelsen med försiktiga höjningar. Priserna för båtplatserna höjdes förra
året för att kompensera investeringen av den
nya kranen. Detta fick vi senare fick bidrag
för. Trots en omvärld med hög inflation kan vi
tack vare bidragen hålla nere prisökningen på
båtplatser med endast 3 %, samt huvuddelen
av övriga avgifter med en prisökning på 5 %.
Utöver detta kommer förslaget att elavgifterna ses över så att var och en kommer att få
betala efter förbrukning.
Miljö

Var rädd om naturen när du
rengör båtbotten på land
För att värna om vår ömtåliga natur skall du
vara noggrann när du rengör eller tar bort gammal bottenfärg.
Bottensediment får inte komma ut på marken!
Vid slipning, skrapning och blästring måste
både båt och mark täckas noggrant. Täck båten

med plast som tejpas och
ner mot en marktäckning.
Vid gelbehandling läggs en
heltäckande marktäckning.
Använd alltid skyddsutrustning när du jobbar med
bottenfärger!
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Budgetförslag inför 2023

Förslag till budget 2023
Utfall
2021

Budget
2022

Prognos
2022

Budget
2023

1 090
1 288
270
737
500
458
605
186
218
45
121
113
0
5 631

1 100
1 370
287
744
515
487
628
175
206
40
120
113
0
5 785

1 345
1 440
277
875
677
494
675
230
245
57
80
245
22
6 662

1 350
1 436
283
907
697
508
762
230
422
45
85
108
0
6 833

-960
-160
-503
-390
-170
-150
-60
-209
-120
-1 177
-176

-990
-434
-544
-401
-182
-115
-50
-202
-130
-1 629
-170

-1 187
-536
-697
-555
-203
-91
-17
-200
-113
-1 572
-148

-1 200
-566
-1 037
-579
-175
-115
-20
-212
-120
-1 599
-161

-655

-786

-632

-730

-4 730

-5 633

-5 951

-6 514

Resultat från verksamheten

901

152

711

319

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader

2
-62

2
-47

2
-43

2
-45

Resultat efter finansiella poster

841

107

670

276

Intäkter
Försäljning drivmedel
Båtplatsavgifter
Medlemsavgifter
Hyror och arrenden
Sjösättning och upptagning
Uppställningsplatser båtar
Uppställningsplatser husbilar
Gästplatser
Debiterade elavgifter
Vakt- och arbetsplikt
Intäkter från sponsorer
Övriga intäkter
Statliga bidrag o försäkringsres.
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Inköp drivmedel
Arrenden och hyror
El, VA och renhållning
Reparation och underhåll
Förbrukningsmaterial o -inventarier
Kostnader för transportmedel
Marknadsföring
Kontors- och datakostnader
Företagsförsäkringar
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av
anläggningstillgångar
Summa kostnader
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Budgetförslag inför 2023

För att spara papper
och
Marina endast ut Ham portokostnader ger Getterön
naktuellt via e-post. Fö
r att detta
ska fungera måste vi
ha din aktuella e-post
ad
ress.
Du kan också hämta
Hamnaktuellt på www.
ge
tteronmarina.se.
Har du inte tillgång til
l digitala medier, då ka
n du hämta
Hamnaktuellt på ham
nkontoret
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Kranen

Första säsongen med den nya
kranen
Den gamla kranen hade börjat sjunga på sista
versen och en ny kran blev ett akut behov.
På önskelistan var att få en kran som lyfter 20
ton, driftsäker och enkel att hantera. Samtidigt med hamnens miljöpolicy var kravet en
eldriven kran som inte förorsakar negativa
miljöutsläpp.
Arbetsgruppen jobbade hårt med behovsunderlag, studiebesök och kostnadsberäkningar.
När gruppen var klar kom förslaget att investera i en el-kran, levererad från Dk Cranes i
Danmark. Kostnade skulle bli c.a 2 000 000
kronor, då inkluderat med en hel del eget
arbete. Dk Cranes ligger på södra Jylland i en
liten by som heter Øster Løgum och är granne med Varbergs vänortskommun Haderslev.
Företaget har byggt lyftanordningar sedan
2004 är en stor tillverkare och leverantör av
båtkranar.
Styrelsen fick vid ett medlemsmöte den 18
augusti 2021 uppdrag att lösa finansieringen. Bidag söktes både från Varbergs Sparbanksstiftelse och Länstyrelsens miljöbidrag
LOVA. Bidrag beviljades från båda givarna
med drygt 2 000 000 kronor, vilket täckte den
stora investeringen.
Den 23 november
2021 påbörjades
byggnationen för att
vara klart till första
sjösättningen den 20
mars. Då fanns det
också 12 certifierade
nyutbildade kranskötare.

nära båten och noggrant följa lyftet. För båtägarnas säkerhet står kranen också alltid redo för
akuta lyft.
Antalet lyft som har skett under säsongen är över
500, till detta kommer ett 80-tal mastningar. Akuta
lyft som bottenskador, propellerhaverier har varit
ett 20-tal.

Nu har kranen varit
igång en säsong och
alla förväntningar har tillfredsställts. Tyst och
effektiv arbetsmiljö där kranskötaren kan stå
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Välkommen till alla våra annonsörer

Varberg

Getterön
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Personal
Personal
Personal

Linda Svensson

Anders Dagefors

Ekonom / Administratör

Vaktmästare

Linda kontaktas för bokning av sjösättning,
upptag samt administration av båtplatser. Linda
ansvarar också för fakturering, bokföring m.m.

Anders arbetar med hamnens underhåll
samt transporterar båtar vi sjösättning
och upptagning.

0340-849 80, info@getteronmarina.se

0340-849 80, anders@getteronmarina.se

Styrelse
Styrelse
Kurt Edin

Martin Corin

Martin Henningsson

Hans Thomasson

Leder styrelsens arbete, samt sköter externa
kontakter och avtal. Företräder föreningen
externt i allmänna frågor utanför ansvarsområdena. Ansvar för utveckling av sponsorverksamheten. Ansvarar för brandskyddsorganisation och utarbetar nödlägesplan.
070-379 78 60
ordf@getteronmarina.se

Sekreterare

Kassör

Kallar till sammanträden, sammanställer
dagordning samt upprättar protokoll vid
styrelsens sammanträden samt ansvarar
för föreningens IT-utveckling tillsammans
med ansvarig suppleant. Ansvarig för
medlemsregistret.
070-404 00 82
sekreterare@getteronmarina.se

Ansvarar för handläggning och redovisning
av ekonomiska frågor samt medverkar vid
avtalshantering.
Är32
också ansvarig för för070-654 64
säkringsfrågor och kontakter med sponsorer.

070-379 78 60

Ansvarar för fastighetsförvaltning. Utarbetar
budgetunderlag för investering och underhåll
överstigande 25000 Kr. Leder och initierar
underhåll och kontroll av mark, byggnader
m.m. inkluderar VA, el, fiberanläggningar,
renhållning och städning. Ansvarar för byggnadernas larmanläggning.
070-323 06 60

Georg Nilsson

Anders Dagefors

Johan Wigelius

Jonas Lundström

Styrelseordförande

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Ansvarar för intern och extern information,
marknadsansvarig, administrerar hemsidan
samt föreningens miljöfrågor och Blå Flagg
kontakter. Ansvarar för kontakter med
gästhamnsorganinstioner.

Ansvarar för underhåll av bryggor,
fördelning av båtplatser, drift av spolplatta,
verkstad och inventarier m.m. samt
ansvarig för maskinparken.

Ansvarar för personal, vaktorganisationen,
bryggvärdar, vaktplikt och arbetsplikt, samt
för drivmedelsanläggning. Planerar och
leder underhåll och städning.

Ansvarar för vinteruppställningsplatser,
mastförvaringsplatser, husbilsställplatser,
samt för rutiner för gäst- och husbilsavgifter,
biljettautomater m.m. Upprättar debiteringsunderlag för el, VA och övriga kostnader
som skall fördelas för uppställningsplatsen.

070-530 90 01

070-538 16 82

070-654 64 32

070-94 35 30

Ledamot, vice ordf.
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Suppleant

Förslag
avgifter
Förslag
till avgifter
20232022
Krav på medlemskap i antingen VSS eller VBK

Transport, traktor och hydraulvagn

Medlemsavgift Getterön Marina

Vikt
0 - 3 ton
3 - 10 ton
10 - 13 ton
13 ton >

Medlemslån

625:9 000:-

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

Bredd
5,5 m
5,0 m
4,5 m
3,5 m
3,0 m
2,5 m
2,5 m

/säsong
6 000:5 520:5 030:4 150:3 150:2 410:2 410:900:-

Vinterbryggplats 15/11 - 31/3
Medlemmar
3 850:Övriga
5 350:Köplatsavgift
Byte bryggplats
Köavgift

100:100:-

Uppställningsplats
Depositionsavgift

2 000:-

Gäller för båt/vagn för motsvarande storlek av båt
Storlek
Medlem
Övriga
A 1-18 m2
1 520:2 070:B >18-30 m2
1 770:2 440:C >30-45 m2
2 110:2 920:D >45-60 m2
2 460:3 410:E >60-75 m2
2 800:3 770:>75 m2 enligt separat överenskommelse med hamnkontoret
(För icke medlemmar med båtplats och boende utanför
Varbergs Kommun tillkommer 530:-)
Sommaruppställning båt
Medlem
Övriga
Alla storlekar (betald bryggavg.) 0:2 040:F. o. m. fjärde sommaren 3 990:3 990:Därefter fördubblas avgiften för varje kommande år
Sommaruppställning vagn
Medlem
700:-

Övriga
1 060:-

Mastförvaring i mastskjul
Mastförvaring

Medlem
540:-

Övriga
790:-

Sjösättning / Upptagning / gång
Vikt
Medlem
0 - 3 ton
650:3 - 10 ton
770:10 - 13 ton
900:13 ton >
1 030:Tillägg ej ord. tid
540:Av- /påmastning 0 - 3 ton 650:Av- /påmastning 3 - 10 ton 770:Av- /påmastning 10 - 13 ton 900:Av- /påmastning 13 ton > 1 030:Rampbom / gång
60:Tagg rampbom /årlig
530;Tagg desposition rampbom 130:-

Övriga
1 230:1 360:1 490:1 630:730:1 230:1 360:1 490:1 630:60:1 160:130.-

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

Medlem

Övriga

350:150:150:150:-

470:190:190:190:-

Hydsraulvagn, avgift
Timkostnad

Medlem
650:-

Övriga
840:1 050:1 260:1 370:-

Båttvätt, spolplattautförd av GM-personal
Vikt
0 - 3 ton
3 - 10 ton
10 - 13 ton
13 ton >

Medlem
430:640:860:1 070:-

Övriga
670:890.1 100:1 340:-

Tid vid spolplatta, hydraulvagn
Vikt
0 - 3 ton
3 - 10 ton
10 -13 ton
13 ton >

Medlem
220:320:430:540:-

Övriga
340:450.560:670:-

Sjösättning / Upptagning med hydraulvagn

Vinteruppställning

Alla storl.(ej ord. plats)

Medlem
740:950:1 050:1 160:-

Övriga
1 000:-

Vikt
0 - 3 ton
3 - 10 ton
10 -13 ton
13 ton >

Medlem
650:770:900:1 030:-

Övriga avgifter
Elmätare,depositionavgift
Elmätare, säsongsavgift
Nyckelbricka toa/dusch
Ej återlämnad nyckel vid uppsägning
Radiosändare grind uppställningsplats
Bodar
Bodar, köplats
Friköp av arbetsplikt
Friköp av vaktplikt
Utebliven vaktplikt

Övriga
1 230:1 360.1 490:1 630:-

1 500:380:250:370:840:320:100:2 190:2 520:3 150:-

Profilartiklar
Getterön Marina flagga
Getterön Marina T-shirt
Getterön Marina T-shirt barn
Getterön Marina Keps, blå
Getterön Marina Keps, vit

120:130:100:125:125:-

Rabatterbjudande till ungdomar
Gäller det året båtägaren fyller år. Båten ska också
vara försäkrad på den person som har båtplatsen
Ålder
15 - 20 år
21 - 25 år
26 - 30 år
31 år >

Båtplatsavgift
25%
50%
75%
100%

Medlemslån
0%
0%
25%
100%

Förslag
gästavgifter
Förslag
till gästavgifter
2023 2022
Gästhamsavgifter inkl. el
Högsäsong (1 juni- 31 augusti)
Båtlängd <12 m
280;Båtlängd 12-15 m
350:Båtlängd >15 m
420:Övrig tid
Båtlängd <12 m
Båtlängd 12-15 m
Båtlängd >15 m

140:180:210:-

Ställplatsavgift för husbilar inkl. el
Högsäsong v. 25-32
300:Övrig tid
230:-

98

Välkommen till alla våra annonsörer
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Många gäster

Rekordmånga gäster i sommar
I år har man kunnat glädjas åt att
gästerna har kommit tillbaka igen.
Redan förra året märktes en ökning
i jämförelse med sommaren 2020.
Då var ju coronarestriktionerna
mycket hårda, vilket tydligt gav ett
dåligt resultat för turistverksamheten i hela landet.
Antalet gäster har i år ökat rejält.
Från 757 båtnätter förra året till
1 152 båtnätter i år. Inom turistnäringen räknas ett snitt på 2,5
personer i varje båt, vilket innbär
att hamnen har haft 2 880 båtgästnätter denna sommaren.
I huvudsak kommer gästerna från
Sverige. Därefter är det tyska,
danska och norska gäster. De tyska gästerna motsvarar c.a 25% av
den totala gästbeläggningen och
är en viktig besöksgrupp för hamnen.

Fram till sista oktober i år har antalet gästande husbilar varit 2 715.
Förra året var det 2 470 gästnätter.
Detta innbär att det kommit betydligt fler gästande husbilar i år i
jämförelse med tidigare år. Totalt
sett motsvarar detta 6 790 gäster
på ställplatsen (t.o.m. oktober).
Det är fantastiskt att Getterön Marina har kunnat erbjuda en hamn
med förträfflig service till 9 670
personliga gästnätter detta året.
Ett resultat, som tack vare bra
service och ordning och reda, gett
Getterön Marina ett mycket bra
rykte bland både båtägare och
husbilsägare.
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Masten på

Står din båt uppställd med masten
på i vinter?
Vagnen/vaggan måste då vara uppallad vid
ytterhörnen och kölen skall vara fixerad. Sidostöttorna måste ha en kraftig konstruktion.
Komplettera gärna med extra stöttor.
Alla segel skall vara nedmonterade. (Undantaget rullstor). Lasyjacks skall tas bort från mast
och bom. Alla flagglinor skall vara urdragna.
Spinnackerbom skall vara borttagen. Vira dirken
(en tunn lina rekomenderas ej) hårt runt akterstaget med många varv. Vira 1 st genuafall (en
tunn lina rekomenderas ej) hårt runt förstaget
med många varv, detta kan begränsa att staget kommer i självsvängning. Segelslips dras i
mastrännan med hjälp av storfallet. Detta skall
vara så långt att blåsljud i likrännan förhindras
(krav från Miljö och Hälsovårdsmyndigheten).

Alla övriga fall och linor etc skall släppas upp i
i topp eller tas bort. Inga fritt hängande linor får
förekomma. Du tar sedan ned dina uppsläppta
fall med en båtsmansstol eller mastkranen.
Se också till att försäkringen täcker eventuella
skador som kan hänföras till vinterförvarad båt
med masten på.

El

Elförbrukningen i hamnen har blivit
ett stort bekymmer
Hur allt detta ska lösas
är ett huvudbry för styrelsen och åter en stor ekonomisk investering.

Den höga kostnaden för el har blivit ett orosmoment för hamnens framtida ekonomin.
Att var och en ska betala för den el man förbrukar. Ja, det är ju en självklarhet men en ekonomisk svår nöt att lösa.

Alla får i varje fall räkna
med högre elkostnader
nästa sommar.

De båtägare som förbrukar permanent el har
kunnat lösa ett El-Avtal. Men med ständigt
ökande elpriser ser man detta som en orimlig
lösning i framtiden, då förbrukningen är mycket
ojämn i förhållande till hur mycket man vistas i
båten.

Solceller på på båtskjulen
Ett sätt att minska elkostnaden är att investera
i solceller. Styrelsen har presenterat ett förslag
att lägga solceller på lämpliga skjultak. Skjulföreningens styrelse ser positivt på idén, vilken
kommer att presenteras för Skjulföreningens
medlemmar på föreningens höstmöte.

Det enda rättvisa systemet är att alla betalar för
det man förbrukar. Lösningen är ett betalningssystem vid varje eluttag. Detta skulle innebära
att samtliga uttag behöver bytas ut. Samtidigt
behöver hela elsystemet ses över på bryggorna.
I och med att det blir fler båtar som drivs med el
kommer det också innom en snar framtid behövas ett antal laddstationer i hamnen.
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