Appendix A. Tillägg till stadgar för Viksbergs Båtklubb nr 5. Uppdaterat vid årsmötet 2020.
Vid årsmöten fastställda speciella medlemsregler.
Stadgeenliga av årsmötet bestämda regler enligt paragraf:
$ 5.c. Max båtstorlek som tillåts i klubben är 7,50 x 2,60 m samt 2 ton. Ingen begränsning på höjd föreligger, men
djupgående båtar kan inte garanteras plats vid bryggan då minsta djup är endast cirka 1,5 m.
.
$ 5.h. Fiske vid bryggan är endast tillåten för mete och får endast ske på tomma platser eller vid pontonen. Kastspö är
tillåtet på betongpontonens utsida.
$ 14.h. Medlemsavgiften är 250 kr/bryggmeter per år. Minsta avgiften 525 kr debiteras de medlemmar som inte
tilldelats plats. Se även $ 14 k om halvering av avgift vid uthyrning.
Arbeten beställda av styrelsen och utförda av medlemmar arvoderas med 150 kr per timme, eller max 999 kr per
medlem. Material ersätts mot kvitton och verifikationer.
Styrelsens ordförande, sekreterare och kassör är befriade från medlemsavgift och arbetsplikt. Hamnkaptenen är
befriad från medlemsavgift men deltar vid bomiläggning och upptagning.
$ 14.i. En andel i klubben har nominella värdet 15.000 kr. Klubben har alltid förköpsrätt vid försäljning av andel.
$ 14.j. Underlåtenhet att delta vid arbetsdag debiteras motsvarande en minsta medlemsavgift 525 kr följande år.
$ 14.k. Medlem som inte avser nyttja sin plats under säsongen ska anmäla detta till hamnkaptenen senast innan
bomiläggning så platsen kan hyras ut av klubben. Anmälan i tid medger halvering av medlemsavgiften. Dock
kvarstår medlems arbetsplikt.
All uthyrning ska gå genom klubben för att klubben ska ha kontroll över vilka som ligger vid bryggan.
Hyreskontrakt med klubbens sekreterare ska upprättas där hyresgästen godkänner stadgarna skriftligt.
Båtägare som också är fastighetsägare i Viksberg tillåts hyra plats. I mån av plats får även medlemmar i
Viksäters samfällighet hyra och i tredje hand övriga med fastighetsbeteckning Viksberg. Styrelsen godkänner
hyresgäst i sista hand.
Hyresavgift för en säsong är 850 kr/bryggmeter, dvs 1785, 2040, 2295 och 2550 kr för platser med 210, 240,
270 respektive 300 cm bomavstånd. Uthyrning efter 1 augusti debiteras halv hyra.
Övriga regler antagna av årsmöten:
1. Klubbens sekreterare upprättar och underhåller en väntelista med intressenter för medlemskap i klubben.
2. Klubbens sekreterare upprättar och underhåller en väntelista med hyresgäster i klubben.
3. Tiden 1 december – 15 mars ska alla bommar vara upptagna tiden och tilläggning vid bryggan är förbjuden.
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