Prislista för Turebergs Båtklubb
Gällande från den 1 januari 2022

ÅRSAVGIFTER och INTRÄDESAVGIFT
Aktiv medlem........................................................................................................................... 1.000:Passiv medlem med båt.......................................................................................................... 1.000:Passiv medlem........................................................................................................................ 500:Familjemedlem /Juniormedlem...............................................................................................
150:Inträdesavgift (återbetalas ej)................................................................................................. 7.500:-

HAMN– och VARVSPLATSAVGIFTER
Hamnavgift 1, bryggplatsbredd 2,0 - 2,4 m...........................................................................

800:-

Hamnavgift 2, bryggplatsbredd 2,5 m................................................................................... 1.100:Hamnavgift 3, bryggplatsbredd 2,95 – 3,0 m........................................................................ 1.600:Hamnavgift 4, bryggplatsbredd 3,15 – 3,75 m ..................................................................... 2.100:Hamnavgift 5, bryggplatsbredd 4,0 – 4,2 m.......................................................................... 2.600:Hamnavgift 6, bryggplatsbredd 4,4 – 4,6m........................................................................... 3.100:Varvsplats för båt på bockar/vagga....................................................................................... 2.500:Varvsplats för båt på trailer/vagn........................................................................................... 2.200:-

ÖVRIGA AVGIFTER
Nyckel till båtklubben............................................................................................................

200:-

Vid återlämnande av nyckel återbetalas avgiften

Missad vakt (utebliven vakttjänst utan giltig orsak och ej anmäld.)....................................... 1.500:Missad dubbelvakt räknas som två missade vakter. Om påföljande vakt missas så dubbleras avgiften.
Ersättning utgår till ersättare som tillkallas från vaktpoolen. Se vaktinstruktion.

Kvarglömd utrustning, ej uppmärkt båt i hamnen.................................................................. 1000:Ej demonterad förtöjningsutrustning från bommar och brygga, fr.o.m. den 1 december och/eller har
uppläggningsmaterial kvar på varvets uppläggningsområde 15 juni – 15 sept.

Arbetsavgift...........................................................................................................................

1000:-

Gäller den som utnyttjar hamnplats och ej är med vid någon av de (2) obligatoriska städdagarna för
vårstädning i hamnområdet, kan även ersättas med öppning/stängning av hamnen/holmen, städning på
varvet (datum för öppning/stängning och städning se information på hemsidan).

Slipavgift (gäller Strandvägen)..............................................................................................

250:-

Båtägaren svarar för att erforderligt manskap finns tillgängligt för avbockning o dyl.

Liggetidsavgift per påbörjat dygn (gäller Strandvägen).........................................................

50:-

För båt som ligger uppdragen på land under säsongen, för t.ex. reparation. Dock ej för de två första dygnen.

Administrationsavgift.............................................................................................................

200:-

Tillkommer vid påminnelseavisering, då avgiften/er ej kommit klubben tillhanda på fastställd tid eller
ombokning av sjösättning/torrsättning då sista bokningsdatum överskridits.

Standert – båtvimpel.............................................................................................................

50:-

Avgift för trailer/vagn på varvet sommartid (gäller medlem som ej har varvsplats)............... 1.100:Gästplatsavgift per påbörjat dygn i hamnen och på klubbholmen........................................

150:-

gäller gästande båtar och inkluderar eventuell elförbrukning.

Båt som ligger kvar i Tegelhagen sommartid……………………………………………………. 5.000:Gäller på varvet eller vid bryggan utan giltigt förfall då varvet är stängt på sommaren (se ordningsregler för varv) första
året 5 000, vid längre tid kan högre avgifter alternativt uteslutning bli aktuellt.

Avgift som påförs TBK från SOBU (varvet) som härrör från enskild medlem kommer att tas ut av medlemmen
i fråga.
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Betalningsvillkor
Inbetalningskort på avgifter skickas ut i mitten av januari och skall betalas till klubbens bankgiro 5404-4367
eller till swish-nummer 123 282 48 52, senast den 28 februari. Har avgift inte betalats på angivet datum,
kan varken hamn- eller varvsplats påräknas.
Erlagda hamn- och varvsavgifter återbetalas om avbeställning och konto meddelas kassören på därför
avsedd ändringsblankett, för hamnplats senast 1 april och varvsplats senast den 15 september.
Obs, § 3.5 i stadgarna tillämpas då avgifter ej erlagts inom fastställd tid.

