ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KINDA BÅTKLUBB
Stadgebilaga
De här nedan förtecknade rubrikerna räknas inte upp i angelägenhetsordning.
Material, båttrailers tillhörande medlem eller gästande båtar
Skall alltid vara tydligt märkt med namn eller bryggplatsnummer samt telefonnummer.
Styrelsen kommer under året att låsa båttrailers som saknar uppgifter och ägaren får kvittera ut
trailer mot ersättning.
Medlem som innehar bryggplats må ställa upp sin båttrailer på av klubben anvisad plats, se skiss vid
rampen.
Medlem som inte innehar båtplats hos klubben samt gäster som använder rampen, må ställa upp
sin båttrailer på av klubben särskilt anvisad plats, se skiss vid rampen, står fritt första dygnet därefter
100:-/påbörjat dygn. Avgiften insättes på klubbens bankgirokonto: 5919-3896 snarast efter att
trailern lämnat klubbens område. Ange Ditt namn och antal dygn som trailern stått uppställd.
Andrahandsuthyrning av båtplats
Förstahandsinnehavaren är alltid ansvarig gentemot klubben.
Förstahandsinnehavaren får inte hyra ut båtplats i andra hand på eget bevåg, utan detta skall
ombesörjas av båtplatsansvarig i styrelsen. Den som önskar hyra ut i andra hand anmäler detta
skriftligt senast 28 februari, till båtplastsansvarig i styrelsen. Om platsen blir uthyrd kommer ev.
betald båtplatsavgift att återbetalas till förstahandsinnehavaren.
Andrahandavtal löper för en säsong i taget. Andrahandshyrare måste vara medlem i klubben.
Möjligheten att hyra ut i andra är begränsad till tre säsonger. Se stadgar.
Uppsägning av båtplats, vinterplats/landplats
Skall göras skriftligt till båtplatsansvarig i styrelsen, senast 28 februari för innevarande år. Blankett
finns på hemsidan. Samtliga upplupna avgifter måste vara erlagda till klubben.
Arbetsplikt – hamn, uppläggningsanläggning, ev. vakt
Styrelsen meddelar skriftligt och anslår datum för arbetsdagar. Den som inte deltar under minst en
arbetsdag per år kommer att debiteras en städavgift. Faktureras efter sista städdagen för året.
Båtbyte
Skall skriftligen meddelas styrelsen och där anges även om större båtplats erfordras, som kan tilldelas
i mån av plats. Tänk på max bredd av båt, max 3,80 i båtplats. Blankett finns på hemsidan.
Försäkring
Medlem/båtägare ansvarar för att båt är minst ansvarsförsäkrad. Kopia på giltigt försäkringsbevis
skall varje år inlämnas eller mailas av medlem till ansvarig i styrelsen, senast 31 maj.
Klubbhus, nyttjanderegler
Medlem har rätt att nyttja klubbens lokaliteter för aktiviteter som är i direkt anslutning till klubbens
verksamhet. Ansökan inlämnas till Styrelsen minst 10 dagar före begärt aktivitetsdatum via mail till
Ordföranden. I annat fall krävs styrelsens medgivande.
Kölista, nya medlemmar, byte av båtplats mm
Kölista hanteras av utsedd båtplatsansvarig i styrelsen. Medlemsansökan sker skriftligen, blankett
finns på hemsidan, och mailas till ansvarig i styrelsen. Byte av båtplats kan ske i mån av
platsutrymme.
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Miljöanläggning
Klubbens anläggning kan ta emot köldskyddsmedel, oljor, batterier, tomburkar och tomflaskor. Se
vidare klubbens Miljöföreskrift. Olja hälls i oljefat. Glykol hälls i glykolfat. Batterier ställs i stationen.
Lösningsmedel ställs i sina egna flaskor i stationen. Färgburkar ställs i stationen.
Övrigt material ansvarar medlem själv för att forsla bort för destruktion.
Ordningsregler hamn- och uppläggningsanläggning
1 juni skall hamnplanen vara tömd på båtar, trailers, pallbockar, täckmaterial förutom vad det gäller
anvisade platser för utrustningen, vilket skall efterfrågas av hamnplansansvarig.
Detta för att tillåta underhåll av planen och ge besökare ett trivsamt intryck. Det skall även finnas
plats för att parkera medlemmars bilar under sommarsäsongen. Material som trots detta finns kvar
kommer att forslas bort på ägarens bekostnad. Allt material och båttrailers skall vara tydligt märkta
med ägarens namn och tel.nr.
Allt fiske är förbjudet inom klubbens hamnområde!

Platsfördelning, vinter – sommar, upptagning och vinterförvaring
Senast 31 augusti, varje år, skall medlem meddela till båtplatsansvarig via mail om medlem önskar
lyfthjälp på upptagningsdagen samt om medlem önskar vinterförvara båt hos Kinda båtklubb
Vid upptagning och vinterförvaring gäller anvisningar om placering av båt från båtansvarig i styrelsen.
Medlem som inte önskar ha sin båt kvar över vintern hos klubben skall senast inom 1 vecka efter
upptagning ha transporterat bort sin båt från klubbens område, annars utgår avgift enligt taxa.

Sommar
Monterade vinterställningar skall vara nedmonterade till senast 31 maj och läggs upp på plats
anvisad av Styrelsen. Bryggplats tilldelas, i mån av plats, av båtplatsansvarig. Landplats tilldelas, i mån
av plats, av båtplatsansvarig
Avgifter
- Medlemsavgift: 275 :- / kalenderår.
- Båtplatser beroende på storlek: 70 :- /kvm för år 2016, plats anvisas av båtplatsansvarig.
- Endast vinterplats 500 :- (gäller medlem som saknar bryggplats), plats anvisas av
båtplatsansvarig.
- Båtplatsdeposition: vid tilldelning av ordinarie bryggplats utgår med 3000 :-.
- Landplats (trailer med båt): Sommarsäsong 500 :- , året runt 700 :-.
- Trailerramp: 50 :-/ gång för medlem, 100 :-/ gång för ej medlem.
OBS. Nyckel återlämnas inom 2 timmar till utlämningsstället!
- Lyftplatta: 200 :- / gång för medlem, 500 :-/ gång för ej medlem.
- Utebliven städdag: 500 :-.
- Medlem som ej sjösätter sin båt (uppläggningsavgift) debiteras med 500 :- för sommaren.
- Medlem som önskar ”egen” nyckel till trailerrampbom och som har erlagt bryggavgift eller
erlägger avgift för landplats, betalar 250 :-/säsong, vid förlorad nyckel ersätts denna med
500:-.
- Medlem som säger upp medlemskap och eller båtplats efter 28/2, inför sommaren detta år
debiteras en administrationskostnad om 250 :-.
- Förseningsavgift vid försenad/utebliven betalning debiteras med: 250 :-.
Hastighetsbegränsning råder inom vårt hamnområde
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Max 3 knop gäller inom hela föreningens hamnområde/hela Smedjeviken. Hastigheten bör sänkas i
så god tid före angöring av hamnområdet att svallvågor minimeras. Gäller även vid avgång från
brygga.
Elkraft - kostnader, nyttjande säkerhet
Endast tillåtet för batteriladdning, slip- och borrmaskin/handverktyg, och utnyttjande av
högtryckstvätt och länspump.
Förtöjning
Båtplatsinnehavaren ansvarar för att båten är sjömansmässigt förtöjd för att skada på andras
egendom inte sker.
Gästbåtplatser
Klubben tillhandahåller 3 -4 båtplatser beroende på båtstorlek. Hyra per dygn, 100 :-. Instruktion för
hur betalning finns i anslutning till gästbåtsbrygga.

Identitetsmärkning av båtar, båttrailers, material på uppläggningsområde
Märkning av båt och utrustning:
Båtar och annan utrustning som förvaras inom klubbens område skall var tydligt märkta med
ägarnamn/båtplatsnummer och telefonnummer. Detta gäller även båttrailers, vaggor och annat
material som lämnas inom hamnområdet skall senast 31 maj vara placerad på plats anvisad av
ansvarig i styrelsen.
Ansvar
Kinda båtklubb har inget ansvar för Din båt, båttrailer, förvaringsmaterial när den/dessa är förtöjd
eller upplagd inom klubbens område.

Rimforsa 2016
Kinda Båtklubb
Styrelsen
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