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Medlemsinformation 2019
Just nu faller snön tung och blöt. Vår och sommar verkar avlägset. Missmodigt
går jag en sväng runt hamnen och ser alla övertäckta båtar………. Men titta där,
2 sjösatta motorbåtar…….det finns hopp, det finns HOPP. Och snart kommer
den efterlängtade sommartiden, när vi får ställa fram klockan och kvällen blir
ljusare och längre.
Ja, snart blir hamnen åter en mötesplats, full med aktiviteter (och gäss). I
skrivande stund har hamnkommittén inte haft sitt planeringsmöte, men några
saker vet vi händer:
-

Mastkranen skall förses med elvinsch och marken runt skall planeras.
Det finns planer på att byta ut brygga C.
Årsstämman tillsatte en arbetsgrupp för att utröna möjligheten till bränslemack.
Årsstämman antog även en vision om upprustning av gästhamnen.

Sedan förra året har klubben ett avtal med Fastighetsverket om tillsyn av huset
vid Lotsbryggan på Synskär. För detta har årsmötet tillsatt en ny kommitté som
helt enkelt kallas: Synskärskommittén.
Den nya formen av arbetsplikt som infördes förra året visade sig vara väldigt
lyckat och uppskattat. Vi fortsätter i år på samma sätt. (Läs mer under
”Arbetsplikt 2019”).
Vaktplikten har funnits ett antal år och känns nu som väletablerad och fortsätter
som vanligt. (Läs mer under ”Vaktplikt 2019”).
Något som däremot har försvunnit är den gemensamma sjösättningen och
torrläggningen. Det svala intresset har gjort det svårt veta om man skall boka
traktor. De flesta verkar sjösätta i egen regi.
Vi vill åter igen påminna om att alla båtar och vagnar som finns inom
hamnområdet skall vara märkta med medlemsnummer. Märkningen skall vara
synlig även när båten ligger under presenning. I år har vi 3 båtar som vi inte
kunnat fakturera för Vinterplats. Du som vet med Dig att Du har båt i hamnen
under vintern men inte fått någon faktura, hör av Dig till kassören så reder vi ut
det. Alla avgifter är ju beslutade av oss medlemmar.
Nyhetsbrevet som mailas med jämna mellanrum har blivit väldigt uppskattat.
Tyvärr har vi ett antal medlemmar där vi saknar fungerande mailadress. Om Du
inte får våra Nyhetsbrev (3st i år) så skicka Din mailadress till: kassor@nmkboat.se så blir Du uppdaterad med vad som händer.
Därmed får vi i NMK:s Styrelse önska alla medlemmar en Riktigt Skön
Sommar!

Kul på sjön 2019
I sommar fortsätter vi förra sommarens uppskattade satsningar för barn och
ungdomar i alla åldrar att få prova på kanoter, kajaker, SUPar (Stand Up Paddel)
och optimistjollar. Klubben planerar även inköp av två exemplar av den
populära modellen Sit-On-Top.
Vi sätter säkerheten i främsta rummet så flytväst är obligatoriskt och kan lånas
av klubben vid behov. I medföljande vuxnas sällskap kan mindre barn få följa
med i kanadensaren. Vid aktiviteter i klubbens regi kommer följebåt att finnas.
Klubbens materiel kan också lånas av andra seriösa organisationer mot
ansvarsförbindelse och eventuell mindre depositionsavgift.
Redan planerat datum och plats för klubbens egna aktiviteter är 20/7 vid
Totrabadet. Dessutom planeras minst ett ytterligare tillfälle vecka 27 på
Finnharen. Exakt datum samt ev flera tillfällen meddelas på klubbens hemsida:
www.nmk-boat.se.
Vi hoppas alltså på en riktigt skön sommar och ser fram emot att få träffa många
som är intresserade av klubbens aktiviteter.
Då aktiviteterna kräver många funktionärer, hoppas vi på att flera medlemmar
också tycker detta är en bra sak för klubben och ställer upp för att hjälpa till.
Kontakta Jan Holm 070 – 242 82 37.

Arbetsplikt 2019
Förra året införde klubben s.k. arbetsdagar med mycket uppskattat resultat.
Arbetsdagen består av 1 förmiddagspass och 1 eftermiddagspass med gemensam
lunch kl 12.00. Varje pass motsvarar en arbetsplikt. Datum för arbetsdagarna
finns i årskalendern längre fram.
Medlemmar med arbetsplikt ansvarar själv för att arbetsplikten blir utförd.
Man väljer själv när man vill göra sin arbetsplikt. Det kommer inte att gå ut
någon kallelse.
Hamnkommittén ansvarar för arbetsdagarna.

Vaktplikt 2019
NMK:s båtsäsong är från 15 maj till 1 oktober. Medlem med båt på land i
hamnen eller bryggplats skall göra 1 vaktplikt (VP) och 1 arbetsplikt (AP).
Medlem med enbart tagg kan välja mellan att göra 1 AP + 1VP alternativt 2 AP
eller 2 VP.
Man kan teckna sig för önskad vaktnatt på listor som sitter på anslagstavlan i
Skepparkåkens entréhall fr.o.m. 25 mars. Listorna tas ner den 27 april och den
som då inte tecknat sig blir av styrelsen tilldelad ett datum för vaktnatt.
(OBS! att juli inte är valbart, då ansvarar styrelsen för vakthållningen)
Man bör (inte måste) vara 2 st på vaktpasset. Man kan meddela att man tar med
sig en vän, som inte behöver vara medlem men måste ha fyllt 18 år. Då blir det
fler nätter med vakt i hamnen.
Skriv tydligt i listan er/era namn och telefonnummer!
Vaktansvarig: Albert Bernhoff 070 – 336 36 66

Årsavgifter 2019
Samtliga avgifter fastställs av årsmötet.

Medlemsavgifter (Medlemskategorier se § 2.2)
•
•
•
•

Enskilt medlemskap, vuxen
Enskilt medlemskap, ungdom
Tillägg familjemedlemskap
Hedersmedlem

200 kr
50 kr
150 kr
0 kr

Hamnavgifter
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Båtplatsavgift (Inklusive plats för en båtvagn)
- Bomlängd 8 meter
1750 kr
- Bomlängd 6 meter
1300 kr
- Bomlängd 4,5 meter
1100 kr
- Boj/dragg
850 kr
Landplatsavgifter
- Sommar*
700 kr
- Vinter*
700 kr
Bryggfond
300 kr
Sjösättning
Faktisk kostnad/deltagare
Upptagning
Faktisk kostnad/deltagare
Miljöavgift
300 kr
Ej utförd arbetsplikt/båt i hamnen eller
vid Pelles Brygga
750 kr
Ej utförd vakttjänst
1500 kr
Medlemshyra Skepparkåken
300 kr/dygn
Hyra Skepparkåken (Företag/föreningar)
500 kr/gång
Gästhamns-/Ställplatsavgift
150 kr/dygn
Elanvändning gästhamn/ställplats
25 kr/dygn
Köp av nyckeltagg
100 kr/st
Felaktigt placerad eller omärkt båt/vagn samt
felparkerade fordon
200 kr
Oförsäkrad båt/fartyg i hamnen
10 000 kr/år
Båt/fartyg liggande på land mer än 2år
5000 kr
Avgift, av styrelsen godkänd elförbrukning för
uppvärmning/kylning, erlägges med
2:00 kr/kWh

Avgifter Finnharen
•
•
•

Arrende
enligt arrendeavtal
Preliminär vägföreningsavgift
Verklig avgift debiteras
Hyra av klubbstuga
700 kr/vecka maj
1400 kr/vecka juni-juli-augusti
700 kr/vecka sept-okt

Faktureringsavgifter
•
•

Avgift vid begärd pappersfaktura
15 kr/faktura
Påminnelseavgift, ränteavgift, inkassoavgift enligt gällande lag

Övriga avgifter
•

Klubbvimpel

100 kr/st

*Sommaravgift avser båt/vagn eller liknande (utöver tillåtna) på land mer än 4 veckor
under perioden 15/5 - 30/9
*Vinteravgift avser båt/skjul/vagn eller liknande på land mer än 4 veckor under perioden 1/10 - 14/5

Norrsundets Motorbåtsklubbs
Styrelse, funktionärer och kommittéer 2019
Styrelse:
Ordförande:
ordf@nmk-boat.se

Lars-Ove Molin
Tel: 070-533 7335

Vice ordförande:

Magnus Rosvall
Tel: 070-414 0288

Kassör:
kassor@nmk-boat.se

Jens Holm
Tel: 070-360 3550

Sekreterare:

Lars Nilsson
Tel: 073-631 7307

Vice sekreterare:

Annika Andersson
Tel: 070-348 1373

Klubbmästare:
finnharen@nmk-boat.se

Theres Sundberg
Tel: 070-245 2101

Vice klubbmästare:

Dan Karlsson
Tel: 070-310 1321

Styrelsesuppleant:

Thomas Hjelm
Tel: 073-156 3981

Styrelsesuppleant:

Albert Bernhoff
Tel: 070-336 3666

Mats Bergkvist
Kjell-Urban Näs

Revisor suppleant:

Vakant

Vakant

Vakant

GBF-representanter:

Jörgen Berglund
Thomas Hjelm

Miljöombud:

Rolf Lundberg
Tel:

Båtplatsansvarig:

Jörgen Berglund
Tel: 073-719 7312

Nyckelansvarig:

Helena Nyström
Tel: 070-845 5705

Skogsansvarig:

Dan Karlsson
Tel: 070-310 1321

Hamnvärd:

Jan Holm
Tel: 076-846 5120

Brandskyddsanansvarig:

Lars-Åke Landström
Tel:

Vaktansvarig:

Albert Bernhoff
Tel: 070-336 3666

Revisorer:
Revisorer:

Valberedning:
Valberedning:

Funktionärer:

Hamnkommittén:
Styrelsen (Sammankallande)
Tel:

Jörgen Berglund
Tel: 073-719 7312

Lars-Olov Ehn
Tel: 070-362 3848

Madeleine Molin
Claes Zetterström

Albert Bernhoff
Vakant

Jörgen Berglund
Lars-Olov Ehn

Thomas Malmström
Lars Nilsson

Jonny Andersson
Tel:

Ungdomskommittén:
Jan Holm (Sammankallande)
Tel: 070-242 8237

Synskärskommittén:
Jens Holm (Sammankallande)
Tel: 070-360 3550

Vakant
Vakant

Årskalender 2019
Norrsundets Motorbåtsklubb
2019
Torsdag 25 april

Medlemsmöte i Skepparkåken kl. 19.00

Lördag 27 april

Arbetsdag i hamnen kl. 8.00 – 13.00 och kl. 12.00 – 17.00 med

Lördag 15 maj

NMK’s båtsäsong startar

Lördag 25 maj

Arbetsdag i hamnen kl. 8.00 – 13.00 och kl. 12.00 – 17.00 med

Lördag 6 juli

Medlemsmöte på Finnharen kl. 10.00

1 juli – 6 juli

Klubbstugan på Finnharen reserverad för klubb- och ungdomsaktiviteter

Lördag 20 juli

Kul på sjön vid Totrabadet kl. 10.00-16.00

gemensam lunch kl. 12.00-13.00

gemensam lunch kl. 12.00-13.00
Allmän arbetsdag/städdag på Finnharen kl. 10.30 med lättare lunch

Arbetsdag i hamnen kl. 8.00 – 13.00 och kl. 12.00 – 17.00 med
Lördag 31 augusti

gemensam lunch kl. 12.00-13.00

Lysnatta i hamnen kl. 19.00
Torsdag 26 september

Medlemsmöte i Skepparkåken kl. 19.00

Lördag 1 oktober

NMK’s båtsäsong slutar

Lördag 12 oktober

Arbetsdag/städdag i hamnen kl. 8.00 – 13.00 och kl. 12.00 – 17.00 med
gemensam lunch kl. 12.00-13.00

2020
Lördag 22 februari

Årsmöte i Skepparkåken kl.11.00

Norrsundets Motorbåtsklubb
Box 11
817 21 Norrsundet
http://www.nmk-boat.se/

