Säsongsstart 2021!
Välkommen till en ny båtsäsong!
Observera att avgiften ska vara
betald senast den 31 mars 2021!
Det blir ett senarelagt årsmöte för
verksamhetsår 2020 på grund av det
rådande läget med spridningen av coronaviruset och vi vet inte i dagsläget när vi
kan genomföra det. Kallelse kommer via
e-post.
Till detta dokument bifogas
handlingarna som ingår i kallelsen till
årsmötet.
Styrelsen och revisorerna sitter kvar och
driften av båtklubben fortsätter som
vanligt.
Inga ändringar i klubbens avgifter görs
inför kommande säsong.
Samtliga medlemmar har fått ett e-post
med inloggningsuppgifter till SBU´s
medlemsregister BAS som klubben
använder. Där ska man kontrollera och
komplettera sina uppgifter själv.
Där anger man även hur man har
säkerställt att båten är TBT fri.
Nattvaktslistan kommer också att bli
tillgänglig där så man bokar själv sitt
nattpass.
Alla utskick kommer att ske via e-post så
glöm inte att logga in i BAS och ändra om
ni byter e-postadress.
Vilken båtplats du har fått eller om din
gamla båtplats har ändrats får du veta i
nästa utskick. Av fakturan som du får via
e-post/BAS så framgår vilken storlek på
båtplats du blivit tilldelad.
Tack för ordet!
Mvh/Hans Östman, ordf. BBK

Nya lås till bommen och klubbhuset
Till säsongsstarten så byter vi lås på bommen till parkeringen och till
klubbhuset och det blir den nya bomnyckeln till rampen som skall
användas. De medlemmar som inte hämtat ut nya bomnyckeln kan göra
det under våren hos hamnkapten Mikael Fors. Kontakta honom på
telefon 0707480370 innan bytet.
Om du har bytt båt
Kontakta hamnkapten genast så underlättas planeringen och
båtplatsfördelningen. Plats för större båt än tidigare kan inte garanteras
Till båtplatsinnehavare:
Båtplatslista och vaktlista sänds via e-post till alla båtplatsinnehavare
före hamnens öppnande. Nycklar (till nytillkomna båtplatsinnehavare
samt dom som ej ännu hämtat ut nya nyckeln enligt ovan) hämtar dessa
hos hamnkapten. Stävmärke (att båten får ligga i hamnen) samt
parkeringstillstånd (att bilen får parkeras på klubbens fastighet) hämtas i
klubbhuset från och med vårens städdag.
Hamnen öppnar den 8/5 och stänger 26/9
Båt får endast tillträde till hamnen innan hamnen öppnar eller när den
har stängt efter
särskild överenskommelse med bryggfogden Jan
Holmstedt.
Båtklubbens parkering
Båttrailer får absolut inte parkeras på grusplanen. Under sommaren är
det brist på parkeringsplatser och det är bara bilar som ska parkera på
grusplanen.
Om du vill säga upp din båtplats
Nycklar skall återlämnas om du inte längre har en båtplats. Ej
återlämnad nyckel debiteras som bortkommen till en avgift av 2000:- st.
Beroende på hur kösituationen för båtplats i hamnen ser ut så kan det
finnas möjlighet att få medlemskapet återköpt av klubben om du inte
längre vill ha din båtplats, hör av dig till styrelsen om det kan vara av
intresse.
Dina kontaktuppgifter
Varje medlem ansvarar själv för att kontaktuppgifter, båtuppgifter och
försäkringsuppgifter är korrekt i klubbens medlemsregister. Varje
medlem kontrollerar och vid behov kompletterar sina uppgifter själv
med hjälp av inloggningsuppgifterna man fått till medlemsregistret
BAS.
Observera! När ni betalar, glöm inte att uppdatera i BAS om ni bytt
försäkringsbolag eller om ni har ny mailadress

SKALL KRAV FÖR ATT FÅ TILLTRÄDE TILL HAMNEN 8/5 – 26/9:
1.

Båtplatsavgift skall vara betald

2.

Uppgift om giltig båtförsäkring skall meddelas styrelsen genom BAS

3.

Stävmärke skall sitta väl synlig på båt innan båtplatsen får angöras

4.

Förtöjning skall ske enligt BBK hamnföreskrifter

Var god vänd!

Säsongsstart 2021!
Post:
Björkviks Båtklubb
c/o Ingarö Kontorstjänst AB
Odelbergs Väg 9
134 40 Gustavsberg
E-post:
info@bjorkviksbatklubb.com
Hemsidan:
http://www.bjorkviksbatklubb.com
Bankgiro:
5673-7232 Swedbank, Björkviks
Båtklubb

❶

Medlemmar utan båtplats (avgiftsklass 0): Du som inte önskar
båtplats i år betalar 500:- i årsavgift. Önskar du inte kvarstå som
medlem meddela styrelsen detta. Ej betald medlemsavgift innebär att du
inte längre är medlem i Björkviks Båtklubb.

❷ För dig som önskar båtplats - betala det belopp som är förtryckt
på aviseringen!
Observera att det är hamnkapten som tilldelar båtplatser! Du ska
alltså inte göra val enligt nedanstående tabell utan du betalar enligt
utskickad avisering. Den båtplats du tilldelas kommer att meddelas i
utskicket som sänds ut före hamnens öppnande.
Nya båtplatsinnehavare som ej erlagt den extra utdebiteringen 2013
för Balticinsatsen ska göra detta vid tilldelning av båtplats.
Observera! Vid betalning på annat sett än aviserat ska alltid
medlemsnummer och ev. OCR-nummer anges!
Observera att avgiften ska vara betald senast den 31 mars 2021
Den som inte betalt då tilldelas inte båtplats. Många står i kö för
båtplats. Avgiften är beräknad efter den båt du hade förra säsongen eller
efter att du anmält något annat enligt nedanstående tabell.
Båtplatsavgift
inkl.
moms

Avgiftsklass

Båtplats

0

-

-

1

601 - 633

2

Arbetsavgift*

Årsavgift

Totalt

-

500

500

3 125

500

500

4 125

301 - 337
401 - 440
502 - 534

3 750

500

500

4 750

3

102 - 109

4 375

500

500

5 375

4

101
110 - 121

5 625

500

500

6 625

* Arbetsavgiften återbetalas efter aktivt deltagande på arbetsdagarna,
halva avgiften per arbetsdag alternativt hela om det endast blir en
arbetsdag under säsongen.
Övriga avgifter

Totalt

Inträdesavgift för ny medlem

13 000

Registreringsavgift vid köp av medlemskap

3 500

Brott mot stadgar eller hamnföreskrifter

1 250

Utebliven nattvakt

4 000

Förhinder att gå nattvakt som meddelas styrelsen
minst 1 vecka i förväg

3 000

Bortkommen nyckel

2 000

Nytt stävmärke (båtdekal)

250

