AVGIFTER FÖR MEDLEMMAR I ÖREGRUNDS BÅTKLUBB 2022-01-01

Beslutade på årsmötet nov 2021.
Avgifterna är årliga eller per gång förutom inträdesavgift som är engångsavgift vid inträde i båtklubben.
Medlemsavgifter
Inträdesavgift
Medlemsavgift
Medlemsavgift 75+
Ny medlemsavgift sept-dec
Ungdomsmedlem
Ungdom upp till 18 år kan registrera sig i klubben utan inträdes- och årsavgift
Båtplatsavgifter
Öregrunds hamn

Bredd i cm
250 – 400 cm

450 kr
500 kr
250 kr
200 kr
0 kr

Pris
800 kr/bryggmeter

Sunnanöviken
Katrinörarna – Mormorsviken

900 kr/plats
250 – 450 cm

Katrinörarna – Nya hamnen
Nya bryggorna, Katrinörarna
Vattenskoterplatser brygga K, inkl. Dockningsplats 6st.

800 kr/bryggmeter
800 kr/bryggmeter
2400 kr/plats

Tillfälliga gästplatser

Tillfälliga gästplatser, dag 1-7:
Tillfälliga gästplatser, från dag 8
Köavgifter
Båtplatskö
Båthallskö
Varvskö

250 kr/dygn
150 kr/dygn

(endast medlemmar)
300 kr/år
300 kr/år
300 kr/år

Varvsavgifter
Enbart båt (båtens längd + 1 m x bredd + 1 m)
Täckställning, längd x bredd (min. båtens längd+1m x bredd+1m)
Båthall
Torr- och sjösättning
Torr- och sjösättning, lyft av båt med monterad mast extra tillägg utöver avgift nedan
Torr- och sjösättning med egen vagn och förvaring på varvet
Torr- och sjösättning (pallbåtar) med klubbens vagn och förvaring på varvet
Torr- och sjösättning med egen vagn, ej på varvet
Torr- och sjösättning utanför schemalagd tid

50 kr/m2
50 kr/m2
50 kr/m2
300 kr/lyft
400 kr/lyft
500 kr/lyft
500 kr/lyft
1 500 kr/lyft

Transporthjälp med traktor vid torr/sjösättning med mobilkran (båtar över 8ton)
Varvshyra för tomma båtvagnar på vintern

400 kr
500 kr

Sommarförvaring på land
1 april – 31 oktober Samma varvsavgift som vid vinterförvaring år 1
Andra året, avgift för sommarförvaring på land gånger 2
Tredje året, avgift för sommarförvaring på land gånger 3 osv….
Vinterförvaring i sjön
Vinterliggare, med båt i sjön 1 nov – 30 mars, betalar en avgift som motsvarar den egna båtplatsavgiften.
OBS! Tillstånd från hamnchefen erfordras.
Klubbholmen
Hamnavgift per båt, ej medlem
Bastuavgift per person
Bastuavgift per familj
Påföljdsavgifter enligt stadgar
Förseningsavgift vid för sen betalning av båtplats samt varvsplats
Utebliven vakttjänstgöring
Utebliven vakt, andra året i rad
Rätten till båt-/varvsplats upphör
Utebliven arbetsplikt efter kallelse
Utebliven arbetsplikt efter kallelse andra året i rad.
Rätten till båt-/varvsplats upphör
Medlem, som enligt styrelsebeslut, allvarligt bryter mot klubbens föreskrifter eller beslut
Vid två, av styrelsen utfärdade bötesbelopp enligt ovan
Rätten till båt-/varvsplats upphör

200 kr/dygn
30 kr/tillfälle
50 kr/tillfälle
150 kr
2 500 kr
1000 kr
2 500 kr

