Rangsta Båtklubb, RBK

2015-03-22

Avgifter för 2015 (kr)
Förklaringar, se sidan 2.
Fakturaperiod/fakturaomfattning, se sidan 3.
400
2500
1200

Medlemsavgift
Inträdesavgift för bryggplats
Arbetspliktsavgift

Bryggplatsavgift
Båtplatsens bredd (centrum-centrum mellan y-bommarna) skall vara båtens bredd + ca 60-80
cm.
Formel: 1100+(platsbredd över 2m)x600. Ex. för 2,5 m plats: 1100+(0,5x600)=1400.
Avrundning: T.ex. Om bomavstånd är 3,75m betalas för 4m eller om avståndet är 3,74m
betalas för 3,5 m.
Grundpris 2,0 meter
2,5 meter
3,0 meter
3,5 meter
4,0 meter
4,5 meter
5,0 meter
Specialplatser

1100
1400
1700
2000
2300
2600
2900
Relevant belopp beslutas av styrelsen

Vinterplatsavgift

400

Sjösättning eller Upptagning med fast kran (Förutsätter att båtägaren har båtvagn som kan
dras av traktor)
Avgift sjösättning
250 (200)
Avgift upptagning
250 (200)
+Kranföraravgift som betalas till föraren. (F.n. 200 kr).
+Traktoravgift (om traktor används) som betalas till föraren. (F.n. 200 kr).
Sjösättning eller Upptagning med mobilkran (För båtägare med vagga eller bockar på mark)
Avgift sjösättning
950 (900)
Avgift upptagning
950 (900)
(Inkluderar transport till- respektive från uppställningsplats inom RBK)
Rampavgift
Medlemsavgift
Inträdesavgift för ramp
Årsavgift för ramp

Enligt ovan
500 inkl nyckel
100 (0)

Övrigt
Saknad identitetsskylt på båt
Fakturapåminnelse
Endast vinterplats
Kvarliggande båt på land
Ny nyckel (förra förlorad)
Övergiven/Kvarlämnad vagn/vagga

200
60
1200 (tillstånd krävs)
2500
300
1000 (0)
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FÖRKLARINGAR
Samtliga avgifter betalas i förskott.
Medlemsavgift
Årlig avgift för medlemsskap i Rangsta Båtklubb.
Inträdesavgift för bryggplats
Engångsavgift för tillträde till båtplats. Nyckel och en RBK-vimpel inkluderas.
Nyckelavgift
Kostnad för förlorad nyckel.
Arbetsplikt
Betalas i förskott per år. 1/3-del återbetalas per utförd arbetsdag (max 3). Regleras normalt vid
nästa års fakturering.
Bryggavgift
Årsavgift för båtplats.
Vinterplats
Årsavgift för anvisad båtplats på land under vinterperioden 1/9 till 1/6. För övrigt tid krävs
separat tillstånd av styrelsen.
Sjösättning/upptagning med fast kran
Avgiften omfattar två delar, en sjösättning och en upptagning.
Sjösättning/upptagning med mobil/lastbilskran
Avgiften omfattar två delar, en sjösättning och en upptagning.
Inträdesavgift för rampmedlem
Endast tillgång till sjösättningsrampen. Nyckel ingår i avgiften.
Årsavgift för rampmedlem
Årsavgift för nyttjande av ramp. (Gäller endast medlemmar som inte har bryggplats)
Saknad identitetsmärkning på Båt/vagga/vagn
Identitietmärkning skall finnas så att båt kan identifieras både vid brygga och på land.
Fakturapåminnelse
Avgift som kan tillkomma vid påminnelse då medlem ej betalt inom angiven tid.
Endast vinterplats
Att endast nyttja klubbens vinterplaster kräver specifikt styrelsebeslut. Beviljas ytterst
restriktivt.
Kvarliggande båt på land efter den 1/6
Avgiften avser dem som inte fått tillstånd från styrelsen om att ligga kvar under
sommarperioden. Båt som fått tillstånd att ligga kvar debiteras en extra vinterplatsavgift.
Övergiven/Kvarlämnad vagn/vagga
Vagn, vagga eller motsvarande som inte används under vintersäsongen.
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FAKTURERINGSPERIOD/OMFATTNING
Efter årsstämman går faktura ut till respektive medlem.
Fakturan omfattar samtliga kostnader för kommande säsong enligt:
- Medlemsavgift
- Bryggplatsavgift
- Vinterplatsavgift
- Sjösättning (fast kran eller lastbilskran) *)
- Upptagning (fast kran eller lastbilskran) *)
- Arbetsplikt innevarande säsong
- Arbetsplikt, reglering av föregående säsong
- Inträdesavgift (endast för inträde av ny båtplatsmedlem)
Avgiften skall vara betald senast 30 dagar efter fakturadatum, d.v.s. enl. stadgarna.
*) Avgift för typ av lyftkran baseras på medlems användande vid föregående tillfälle.
Medlem kan innan faktura skickas ut meddela ändring av val av krantyp. (I samband eller i
direkt anslutning till årsmötet). Ändringen mailas till Hamnfogden (hamn@rangsta.se) samt till
kassören (kassa@rangsta.se).
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