Ordningsföreskrifter - Hallstahammar Kolbäcks Båtklubb
Syftet med detta dokument är att samla nödvändig information för dig som medlem i HKBK samt beskriva vilka
ordningsföreskrifter som gäller i HKBK. Informationen som sammanställts är punkter som nya medlemmar ofta
haft funderingar kring. Ordningsföreskrifterna har genom åren beslutats inom föreningen och har sin grund i vår
tolkning av HKBK´s stadgar vilka även finns publicerade på HKBK´s hemsida. Den enskilde medlemmen har alltid
ett eget ansvar att själv söka information men genom att samla allt ”matnyttigt” till ett dokument hoppas vi
kunna förtydliga och förenkla.

Allmän information om klubben
• Antal medlemmar etc. Relation mellan HKBK och HKBF. Klubbstugan


HKBK bildades 1980. Klubben har ca 200 medlemmar. HKBKs ändamål är enligt stadgarna:
att tillvarata medlemmarnas intressen och verka för en sund utveckling av sjösporten med god miljö samt
gott kamrat- och sjömanskap



Vi har en klubbstuga med ett fullutrustat kök samt badrum med toalett o dusch.



Vår klubbholme, Hultet, ligger i Skutteröarkipelagen öster om Kvicksundsbron. Här firas Midsommar och det
anordnas fester som Gubbröra och Ladies night



Sjösättning och upptagning av medlemmarnas båtar är en viktig del i verksamheten



Årliga återkommande aktiviteter vid klubben är gemensamma städdagar och fisketävling med efterföljande
After fish som brukar vara en välbesökt aktivitet.



Visst samarbete med Strömsholms båtklubb förekommer då vi har samma infart och vakthållning på båda
klubbarna.

Andelsplats
Andelsplats i HKBK – riktlinjer vid köp, nyttjande och försäljning
Person med medlemskap i HKBK har i mån av tillgång möjlighet att köpa en båtplats i form av andelsplats.
Platsernas storlek är 2,25, 3 samt 4 m. Priser beräknas utifrån bryggmeter och ska återspegla kostnad för
byggnation. Priser finns aviserade HKBK´s hemsida under flik avgifter.

Köp av andelsplats:
Tillgång styrs av efterfrågan och HKBK´s styrelse använder ett kösystem med en kö för respektive platsbredd
vid tilldelning av platser. Om person nekar tilldelad plats placeras man sist i kön och nästa person i kön blir
tilldelad den plats som finns tillgänglig. Betalning sker av full likvid med 30 dagars betalningsvillkor.

Nyttjande av andelsplats:
Andelsägare har ej rätt att hyra ut sin andelsplats till annan medlem/båtägare. Andelsägare har möjlighet att
upplåta sin plats för uthyrning under ett år då man ej avser att bruka sin plats. HKBK´s styrelse förmedlar då
platsen till annan medlem i mån av efterfrågan. Även här brukas ett kösystem för såväl upplåtelse av
andelsplats till uthyrning samt för intressenter som önskar hyra plats. Innan den 15:e mars skall andelsägare
meddela om de avser att bruka sin plats under året, detta i syfte att hinna fördela årets hyresplatser innan
avisering av årets medlemsavgift och båtplatsavgifter.
Andelsägare är skyldig att betala andelsavgiften om HKBK ej lyckas hyra ut platsen.

Försäljning av andelsplats:
När medlem önskar sälja sin andelsplats skall detta skriftligen meddelas båtplatsansvarige i HKBK som ställer
medlem i kö för försäljning av andelsplatser. HKBK ombesörjer försäljning av platsen till ny medlem och när
platsen är betald sker återbetalning av likvid till säljande medlem. Andelsägare är skyldig att vara medlem i
HKBK tills dess att platsen är såld.

Hyra av båtplats
Person med medlemskap i HKBK har i mån av tillgång möjlighet att hyra båtplats. Platser fördelas enligt kölista
genom båtplatsansvarig. Priser finns aviserade HKBK´s hemsida under flik avgifter. Hyresavgiften betalas i
förskott.
Uthyrningen gäller för ett år i taget. Önskas plats hyras även för kommande året anmäls detta till
båtplatsansvarig snarast möjligt, dock senast 1 mars annars anses platsen i hyreskön förverkad.
All uthyrning sker via klubben, andrahandsuthyrning är inte tillåten.

Ansvar vid försäljning av båt
• Medlem som säljer sin båt är ansvarig för båt och tillhörande vagn/uppställningsmaterial.
• Medlem är skyldig att betala alla avgifter tills båt och tillhörande vagn/uppställningsmaterial är borttaget av
köparen.

Arbetsplikt
Allmän städ och arbetsdag planeras 2 gånger om året. Utöver detta kallas medlem för att utföra arbetsplikt
efter behov.
Den som inte kan/vill delta i arbetet kan köpa sig fri mot en årlig avgift på 500 kr.

Arbetslag
Arbetslag är indelade efter båtplatsordning 1 – 15, 16 – 30, 31 – 45, 46 – 60,
61 – 75 o.s.v.

Avgifter
• Årsmötet fastställer andelsavgift, årsavgift, medlemsavgift samt övriga förekommande avgifter.

Båtplats
Röjning vid båtplats
Vass, näckrosor och gräs vid den egna båtplatsen tas bort av båtplatsinnehavaren.

Förtöjning
Båt ska vara förtöjd med fjädrar i samtliga förtöjningspunkter.

Bottenfärg
HKBK tillåter endast bottenfärg som är godkänd för insjöar. Båtar med otillåten färg får inte sjösättas.

El
• Användning av el vid båtplats eller på hamnplan får endast vara tillfällig och kontakten ska tas ur när den inte
används, om man behöver lämna båten med kontakten i över natten för att t.ex. ladda batteriet, så ska en lapp
sättas på kontakten med orsak och datum.
• Träbåtar som behöver ström för att hålla länspump i gång kan använda el längre tid. När båten gått ihop ska
kontakten tas ur.
• Båtägare som önskar ha tillgång till ström under längre perioder kan efter ansökan hos styrelsen få detta, om
kapaciteten räcker (det finns 13 ampere vid varje brygga/35 ampere totalt). Egen energimätare (kWh) krävs.
Betalning enligt styrelsens beslut.

Frostskydd
Motorkonservering
Använd helst Propylenglykol vid vinterkonservering av motorns sjövattensystem då det alltid finns risk för att
glykol kommer ut på marken vid konservering och i vatten vid sjösättning.
Propylenglykol är mycket snällare mot miljön än Etylenglykol som är mycket giftigt.
Propylenglykol för motorkonservering innehåller rostskyddsmedel så den är inte helt fri från gifter och bör
därför användas med försiktighet.

Toalettsystem
Till detta finns propylenglykol utan tillsats av rostskyddsmedel

Grind/Sjösättningsramp
Grinden till hamnområdet och rampen ska alltid hållas låsta

Mastkran
Båt får inte ligga kvar obemannad vid mastkranen.

Märkning
• Vagnar, vaggor, tillfälliga täckställningar och uppställningsmaterial skall vara tydligt märkta med medlemsnummer (lista finns i klubbhuset) eller namn och telefonnummer.
• Styrelsen rekommenderar att särskild dekal för medlemsnummer används. Dekalen kan köpas av
sekreteraren
• Undvik att ställa annat än det som behövs för båtuppställning, på hamnplan

Septiktömning
Septiktömning finns i Strömsholms kanals gästhamn.

Uppläggning/uppställning
• I årsavgiften för båtplats ingår plats för vinteruppläggning på HKBK:s markområde
• Vinteruppläggning för medlem utan båtplats i klubben debiteras enligt prislista och i mån av plats.
• Båtar som ligger kvar på land över sommaren betalar en uppställningsavgift motsvarande kostnad för
sjösättning och upptagning, detta oavsett om man äger sin båtplats eller hyr den. Hamnplanen skall under
sommaren i första hand användas till parkering och för trailerbåtar.
• Uppsättning av tillfälliga täckställningar (båthus) får bara göras efter samråd med hamnfogden och endast i
norra kanten fram till mastförvaringen, inte på hamnplan. Tillfälliga täckställningar ska omgående tas ned då
hamnfogden uppmanar därtill.
• Annan uppläggning/uppställning på markområdet får endast ske efter överenskommelse med hamnfogden.

Vakthållning
Alla som disponerar en båtplats har också vaktansvar. Vaktgång gäller även om man för tillfället inte har båt på
platsen. Ev. bortbyte eller byte av dag sköts av båtplatshyraren samt anmäls till ansvarig för vaktlistan.
Byte får bara göras till annan medlem, alltså inte till utomstående.

Vaktfri
Andelsägare som meddelat senast 15 mars att hen önskar hyra ut sin plats blir vaktfri under året.
Andelsägare som meddelat senast 15 mars att hen vill lämna klubben blir vaktfri.

Avgift vid missad vakt
Utförd vakt noteras i loggboken i klubbhuset, missad notering innebär att en avgift debiteras. Avgiften beslutas
av styrelsen.

Missad vakt
Missad vakt kan resultera i uteslutning från HKBK.
Vaktlistan skickas ut via mail i mitten av april. Om du inte fått listan, kontakta styrelsen.

Ved
Den som vill använda bastun på klubbholmen tar med sig ved. Ved finns i vedboden i hamnen. Säckar som
används för veden tas med tillbaka.

Hultet


Bryggor att lägga till vid finns på två sidor av ön



Grillplats med sittplatser och tak finns



Ön är delvis handikappanpassad



Bastu finns. Ved finns i vedbod vid båtklubben. Nyckeln till grinden vid klubben går även till bastun



Toalett finns



Badbrygga med badstege



Långbord o bänkar finns



Tänk på miljön och plocka med dig ditt skräp när du lämnar ön



From sommar2020 kommer en flytande övernattningsstuga att finnas tillgänglig vid ön.

