NORRSUNDETS MOTORBÅTSKLUBB

Medlemsinformation 2021

Norrsundets Motorbåtsklubb
Box 11
817 21 Norrsundet

nmk-boat.se
facebook.com/NMK.Norrsundet/
info@nmk-boat.se

Norrsundets Motorbåtsklubbs hamnvision

Medlemsinformation 2021
”Ja visst gör det ont när knoppar brister, varför skulle annars våren tveka”? Så skrev vår svenska poet
Karin Boye 1935 i diktsamlingen ”För trädets skull”.
Ja, visst tycker vi ibland att det tar tid innan vi kan starta med vårrust av båtar och stugor och annat.
Men, snart är vi där igen, i vår efterlängtade sommar med den efterlängtade sommartiden = ljusare
kvällar.
Det mest glädjande som hände under det i övrigt märkliga 2020, var naturligtvis att vi till slut fick ett
20-årigt arrendeavtal för marken som klubben använder. Nu kan vi i lugn och ro planera för framtiden
i hamnen.
I avtalet finns dock ett krav att det skjul som idag står i hamnen skall vara rivna senast 30 juni 2021,
annars drabbas klubben av ett månadsvite på 10 000:-. För att det inte skall bli kaos i hamnen under
våren har styrelsen därför beslutat att skjulen skall vara rivna senast 30 april 2021.
NMK har hållit sitt årliga årsmöte, dock under helt annorlunda former. För första gången hölls årsmötet
i digitalt format……… Vart är vi på väg, är det så här vi skall mötas i framtiden? Förhoppningsvis var det
första och sista gången, men osvuret är bäst. Mötet fungerade i alla fall riktigt bra, och antalet
deltagare var ungefär som tidigare år.
Utöver de sedvanliga besluten gällande styrelse och funktionärer, beslutade mötet även om budgeten
för 2021. Här följer ett utdrag:
-

Förra året beslutades om satsning på Skepparkåkens sanitetsutrymmen med 100 000:- det
utökades med 60 000:- på årets möte.
Av förra årets satsning på kajer med 100 000:- kvarstår 73 200:- till i år.
Elstolpar vid brygga B och C med 40 000:-.
Planering och röjning av arrendeområdet 25 000:-.

Dessutom fick klubben under hösten bidrag från Gävle Kommuns Ytterområdessatsing med 510 000:för installering av kommunalt avlopp i Skeppakåken. Arbetet med det kommer att starta i april.
Arbetsplikten fortsätter som vanligt med 4 heldagar (bestående av 2 arbetspass) i hamnen Norrsundet
och 2 dagar på Finnharen (frivilligt). Man väljer själv vilken dag som passar, ingen kallelse skickas ut.
(Se kalender på sista sidan)
Vaktplikten är även den som tidigare. En lista för självval av vaktpass kommer att sättas upp i
Skepparkåken fr.o.m 4 april till 18 april. Den som då inte skrivit upp sig kommer att tilldelas vaktpass.
Medlem med båtplats gör 1 arbetspass (AP) och 1 vaktpass(VP) under båtsäsongen.
Medlem med enbart tagg väljer mellan 1 AP plus 1 VP eller 2 AP eller 2 VP.
Slutligen måste vi åter tjata om märkning av båtar och vagnar. Alla båtar och vagnar i hamnen skall
vara märkta med medlemsnummer.
Avgift för felaktigt placerad eller omärkt båt/vagn samt felparkerade fordon i hamnen är 250 kr

(Även i år får vi tyvärr reservera oss för förändringar i årets kalendern p.g.a Covid. Alla förändringar
kommer att meddelas via Facebook och Nyhetsbrev.)

Med detta önskar styrelsen i NMK alla medlemmar en riktigt skön sommar!
vid pennan / Jens
Omslagsbild, foto & layout Madeleine Molin

Kul på Sjön
Sommaren 2020 blev inte riktigt som vi tänkt oss, då de Kul på Sjön aktiviteterna som vi i klubben
hade planerat för allmänheten blev inställda på grund av pandemin.
Men vi hade i alla fall Kul på Sjön i Totra tillsammans med alla 7:e klasseleverna ifrån Bergby skola
och lika Kul på Sjön hade fotbollstjejerna ifrån Norrhamn Hamrångebygdens IF nere i hamnen.
Det var ett lyckat och uppskattat samarbeta vi hade med skolan och Norrhamn, vi ser fram emot att
kunna vidareutveckla detta samarbete för att kunna erbjuda bygdens barn och ungdomar möjlighet
att prova på att ha kul på sjön. Redan nu har Norrhamn bokat in en vecka på Finnharen för att
förhoppningsvis kunna genomföra en del Kul på Sjön aktiviteter i sommar tillsammans med NMK om
inte pandemin sätter stopp för detta.
Vår förhoppning är att vi i sommar även ska kunna genomföra de två Kul på Sjön aktiviteterna för
allmänheten som vi har planerat in till den 4 juli på Finnharen och 24 juli i Totra.
Vill ni vara med och hjälpa till med Kul på Sjön aktiviteterna dessa dagar hör gärna av er till någon i
Ungdomskommittén eller styrelsen, vi behöver bl.a. instruktörer och medhjälpare för paddling och
segling samt hjälp med transport av allt material.
Till sist ett stort tack till alla medlemmar i NMK och Norrhamn samt till lärare och personal från
skolan som hjälpte till med logistiken för att vi skulle kunna genomföra Kul på Sjön aktiviteterna
sommaren 2020.

”Fantastisk dag med roliga aktiviteter i hamnen”
”Kul att få prova att segla Jolle, paddla SUP. Roligast av allt var att bada
och åka Klubbens nya snabba gummibåt”, säger flera av tjejerna ifrån Norrhamn.

Synskär 2021
Denna pärla i havsbandet ca 7 distans från Norrsundet.
61°0'17.7"N 17°16'3.6"E (Lotsbryggan)
Synskär är en ö som ingår i Gåsholma naturreservat. Tidigare fanns här en lotsstation. Bryggan efter
den finns kvar och restaurerades 2018. Den kallas för Lotsbryggan.
NMK har avtal med Fastighetsverket om tillsyn av byggnaden vid Lotsbryggan.
Ett besök vid Lotsbryggan på Synskär vill vi varmt rekommendera. Ett fantastiskt härligt ställe.
Här finns grillplats, gångstigar, härliga klippor, torrdass och soprum. Under sensommaren kan man
plocka blåbär och lingon. Har man tur kan man även hitta kantareller.

Foto L-O Molin

Välkomna till Finnharen!
Klubben äger sen flera generationer tillbaka ön Finnharen, där finns vår klubbstuga och fina
vandringsstigar som tar dig till mysiga platser med storslagen utsikt. Här intill finns också ”Pelles
brygga” där klubben hyr ut ett mindre antal båtplatser. På ön råder allemansrätten, men var aktsam
om naturen och respektera att det finns många privata fritidshus på och intill Finnharen.
Till Finnharen tar du dig enklast med bil. Det finns en parkering alldeles intill bron över till ön på
Brovägen, det finns också en mindre parkering intill Pelles brygga på Finnharsvägen.
Klubbstugan används för klubbens aktiviteter och hyrs ut till medlemmar som vill semestra.
Klubbaktiviteter är denna säsong två arbetsdagar, ett medlemsmöte, en dag med ”Kul på
sjönaktivitet” öppet för allmänheten och en vecka avsatt för ungdomsaktiviteter som genomförs av
andra föreningar.
All drift och underhåll av stugan sker med ideella krafter och nytt för i år är att vi har planerat in två
arbetsdagar – en i maj och en i juli. Arbetsdagen i maj har tillkommit för att iordningställa stugan och
tomten inför sommarsäsongen. Vi hoppas att många medlemmar vill vara med och hjälpa till!
Medlemmar kan hyra klubbstugan för 1400kr/vecka. Stugan har äldre standard – här finns ett
basutrustat kök och ett vardagsrum med 4 inbyggda sängkojer, soffa och TV. Det finns el och indraget
köksvatten från egen brunn – som dock inte är testat som dricksvatten. Det finns utedass och en
solvärmd utedusch. Utomhus finns veranda med sittgrupp, bänkbord och kolgrill på gräsmattan samt
en egen brygga med tillhörande roddbåt.
Vill du hyra stugan så mejlar du en bokningsförfrågan till finnharen@nmk-boat.se.

Teckning från klubbens arkiv, okänt årtal

Foto Theres Sundberg

ÅRSAVGIFTER 2021
BILAGA 4

Till Norrsundets Motorbåtsklubbs stadgar.
Denna bilaga innehåller en sammanställning av alla avgifter inom Norrsundets Motorbåtsklubb.
Samtliga avgifter inkluderar moms och fastställs av årsmötet enligt § 5.

Medlemsavgifter (Medlemskategorier se § 2.2)
•
•
•
•

Enskilt medlemskap, vuxen
Enskilt medlemskap, ungdom
Tillägg familjemedlemskap
Hedersmedlem

250 kr
50 kr
150 kr
0 kr

Hamnavgifter
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Båtplatsavgift (Inklusive plats för en båtvagn)
- Bomlängd 8 meter
- Bomlängd 6 meter
- Bomlängd 4,5 meter
- Boj/dragg
Landplatsavgifter
- Sommar*
- Vinter*
Bryggfond
Sjösättning
Upptagning
Miljöavgift/Sopavgift
Ej utförd arbetsplikt/båt i hamnen eller
vid Pelles Brygga
Ej utförd vakttjänst
Medlemshyra Skepparkåken
Hyra Skepparkåken (Företag/föreningar)
Gästhamns-/Ställplatsavgift
Köp av nyckeltagg
Felaktigt placerad eller omärkt båt/vagn samt
felparkerade fordon
Oförsäkrad båt/fartyg i hamnen
Båt/fartyg liggande på land mer än 2år
Avgift, av styrelsen godkänd elförbrukning för
uppvärmning/kylning, erlägges med
Otillåten byggnad inom arrenderat område

1750 kr
1300 kr
1100 kr
850 kr
850 kr
750 kr
300 kr
Faktisk kostnad/deltagare
Faktisk kostnad/deltagare
300 kr
850 kr
1750 kr
500 kr/dygn
750 kr/gång
180 kr/dygn
125 kr/st
250 kr
12 500 kr/år
6000 kr/år
3 kr/kWh
10 000 kr/månad

Avgifter Finnharen
•
•
•

Arrende
Preliminär vägföreningsavgift
Hyra av klubbstuga

•

Dagshyra klubbstuga

enligt arrendeavtal
Verklig avgift debiteras
700 kr/vecka maj
1400 kr/vecka juni-juli-augusti
500 kr/dygn

Faktureringsavgifter
•
•

Avgift vid begärd pappersfaktura
Påminnelseavgift, ränteavgift, inkassoavgift

20 kr/faktura
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 2021
Styrelse:
Ordförande:
ordf@nmk-boat.se

Lars-Ove Molin
Tel: 070-533 7335

Vice ordförande:

Dan Karlsson
Tel: 070-310 1321

Kassör:
kassor@nmk-boat.se

Jens Holm
Tel: 070-360 3550

Sekreterare:

Lars Nilsson
Tel: 073-631 7307

Vice sekreterare:

Bo Löf
Tel: 070-627 5738

Klubbmästare:
finnharen@nmk-boat.se

Theres Sundberg
Tel: 070-245 2101

Vice klubbmästare:

Patrik Hallberg
Tel: 070 679 8714

Styrelsesuppleant:

Ida Nilsson Thunman

Styrelsesuppleant:

Madeleine Molin

Mats Bergkvist
Kjell-Urban Näs

Revisor suppleant:

Annika Andersson

Stig Edvinsson

Thomas Malmström

GBF-representanter:

Jens Holm
Thomas Malmström

Miljöombud:

Rolf Lundberg

Båtplatsansvarig:

Jörgen Berglund
Tel: 073-719 7312

Nyckelansvarig:

Helena Nyström
Tel: 070-845 5705

Skogsansvarig:

Dan Karlsson
Tel: 070-310 1321

Hamnvärd:

Jan Holm
Stig Edvinsson

Brandskyddsanansvarig:

Lars-Åke Landström

Vaktansvarig:

Dan Karlsson
Tel: 070-310 1321

Revisorer:
Revisorer:

Valberedning:
Valberedning:

Funktionärer:

Hamnkommittén:
Bo Löf (Sammankallande)
Tel: 070-627 5738

Jan-Olof Wiik
Lars Mattson

Jonny Andersson
Stefan Carlsson

Claes Zetterström
Ida Nilsson Thunman

Madeleine Molin
Krister Palm

Vakant

Jörgen Berglund
Lars Nilsson

Lars-Olov Ehn
Magnus Bergman

Thomas Malmström

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

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

Norrsundets Motorbåtsklubb
Box 11
817 21 Norrsundet
http://www.nmk-boat.se/
info@nmk-boat.se
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Årskalender 2021
Norrsundets Motorbåtsklubb
2021
Lördag 24 april

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

Lördag 15 maj

NMK’s båtsäsong startar

Lördag 15 maj

Allmän arbetsdag/städdag på Finnharen kl. 10.30

Lördag 22 maj

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

Lördag 3 juli

Medlemsmöte på Finnharen kl. 10.00

Söndag 4 juli

Kul på sjön på Finnharen kl. 10.00-16.00

Lördag 24 juli

Kul på sjön vid Totrabadet kl. 10.00-16.00

1 augusti – 8 augusti

Klubbstugan på Finnharen reserverad för klubb- och ungdomsaktiviteter

Torsdag 19 augusti

Medlemsmöte i Skepparkåken kl. 19.00

Allmän arbetsdag/städdag på Finnharen kl. 10.30

Arbetsdag i hamnen kl. 8.00 – 13.00 och kl. 12.00 – 17.00
Lördag 28 augusti

Lysnatta i hamnen kl. 19.00
Torsdag 7 oktober

Medlemsmöte i Skepparkåken kl. 19.00

Fredag 1 oktober

NMK’s båtsäsong slutar

Lördag 2 oktober

Arbetsdag/städdag i hamnen kl. 8.00 – 13.00 och kl. 12.00 – 17.00

2022
Lördag 26 februari

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

Årsmöte i Skepparkåken kl.11.00

