Protokoll fört vid ordinarie årsstämma
med Nyhamns Byalag, lördagen
den 7 februari 2015, kl. 1400, i Ruffen.
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§1 Stämmans öppnande. Val av ordförande
Mats-Ola Wessman öppnade årsstämmoförhandlingarna och hälsade de närvarande välkomna.
Dagens möte hade samlat 21 medlemmar och 2 fullmakter.

Därefter följde kort parentation till minne av Nils Jarlman.
Minnet hedrades med en tyst minut.
Valdes Matts Bådholm till ordförande för årsstämman.
§2 Val av sekreterare
Valdes Per Hansson till sekreterare för årsstämman.
§3 Val av justeringsmän
Valdes Ulf Zettersten och Per-Joel Wessman att jämte ordf. j ustera dagens protokoll.
§4 Röstlängd
Upprättades röstlängd för mötet. Röstlängden är densamma som närvarolistan.
Godkändes röstlängden. Se bil.

Bil. 1

§5 Kallelse, föredragningslista
Kallelse har delgivits medlemmarna genom personlig kallelse via e-post och genom
anslag på hamnen.
Delgivning har skett stadgeenligt, två veckor innan datum för årsstämman.
Övriga handlingar har funnits tillgängliga i Ruffen en vecka innan årsstämman.
Godkändes kallelsen och dagordning till årsstämman.,
§6 Styrelseberättelse, kassaberättelse
Föredrog Mats-Ola Wessman verksamhetsberättelsen för 2014. Se bil.
Gjordes följande tillägg till verksamhetsberättelsen.
"En totalrenovering av fyren på norra piren är genomförd".

Bil. 2

Föredrog

Bil. 3

Adrian Wallenholm kassaberättelsen för 2014. Se bil.

På intäktssidan noteras speciellt bidrag kommun / stat på 91 tkr och
bidraget från Hamnens Vänner på 40 tkr.
Arets resultat per den 31/12 är drygt 116 tkr, som överförs i ny räkning.
§7 Revisionsberättelse
Föredrog Acki Georgiadis revisionsberättelsen.
Konstat~rades att räkenskaperna är i sin ordning och korrekt genomförda. Se bil.

Bil. 4

§8 Ansvarsfrihet
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Beviljade årsstämman ansvarsfrihet för styrelsen.
§9 Budget
Föredrog Mats-Ola Wessman styrelsens budgetförslag för 2015, enligt bil.
Intäktssidan baserat på ett medlemsantal av 75 medlemmar ger 7,5 tkr.
Verksamhetsintäkter ger ~210 tkr.
Notera att det inte budgeteras för eventuella intäkter från bidrag.
Detta ger på intäktssidan totalt ~215 tkr
Kostnadssidan beräknas till ~386 tkr där tångrensning, och schaktning för säkerställande
av djup I hamn och insegling ~ 150 tkr.
Underhåll av kajer, pollare ~40 tkr.
Underhåll 1 anläggning byggnader ~ l 00 tkr.
Övrig drift/underhåll fastighet ~45 tkr.
Budgeteras för 2015 sålunda för ett underskott på ~ 170 tkr.
Presenterade styrelsen under rubriken "underhåll/anläggning byggnader"
ett förslag om att utreda intresse och möjlighet rörande ytterligare byggnader inom hamnen.
Byggnaderna behöver inte nödvändigtvis vara traditionella "bodar", utan kan vara byggnader
innehållande exempelvis "hamnkontor", bastu, uthyrning for annan verksamhet mm.
Diskussion kring förslaget rörande ytterligare byggnader följde.
Både argument för och emot flera byggnader inom hamnområdet framfördes.
Övervägande Inlägg i frågan var positiva till styrelsens förslag.
Föreslog mötesordförande att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att utreda frågan kring
ytterligare byggnader i hamnen samt att presentera detta för beslut på årsstämman 2016.
Beslutade årsstämman i enlighet med detta förslag.
Beslutade nu årsstämman att godkänna budgetförslag för 2015 i enlighet med bil.

Bil. 3

§10 Medlemsavgift, inträdesavgift
Föreslog styrelsen oförändrad medlemsavgiften till 100 kr.
Beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag.

Bil. 5

Föreslog styrelsen oförändrad inträdesavgift till 500 kr.
Beslutades årsstamman i enlighet med styrelsens förslag.
§11 Hamntaxor
Föredrogs "Hamntaxa för Nyhamns Byalag 2015/2016".
Bil. 5
Påpekades ett skrivfel i det utskickade förslaget för Hamntaxor.
Under rubriken "Driftning från dagsverke" skall det stå: "5 x 10 kr = 500 kr".
Felet rättades till.
Föreslog styrelsen oförändrade avgifter och taxor för 2015/2016.
Föreslogs sålunda att taxor och avgifter som de presenteras i bilaga 5, skall gälla för 2015/2016.
Beslutade årsstämman i enlighet med lagda förslag.
§12 Ersättning hamnmästare, vice hamnmästare
Föreslogs att ersättning till hamnmästare, 2500 kronor och vice hamnmästare, 1500 kronor
lämnas oförändrade.
Beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag.

-------~-----_

..

§13 Styrelsens

_------------------------------------~-_

..
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numerär

Presenterades valberedningens förslag, bilaga 6.
Föreslogs antalet ledamöter i styrelsen till 8.
Beslutade årsstämman att styrelsen 2015 skall bestå av 8 ledamöter.

Bil. 6

§14 Val av hamnmästare

Föreslogs omval av Mikael Wessman. Mikael Wessman ingår även i styrelsen.
Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag.
§15 Val av vice hamnmästare

Föreslogs omval av Martin Ravanis. Martin Ravanis ingår även i styrelsen
Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag.
§16 Val av styrelseledamöter

Föreslogs omval till ledamöter av
Per Bendtzen, Magnus Bengtsson, Per Hansson, Swen Nilsson, Adrian Wallenholm
och Mats-Ola Wessman.
Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag.
§17 Val av revisorer

Föreslogs
Beslutade
Föreslogs
Beslutade

nyval av Acki Georgiadis.
årsstämman att välja Acki Georgiadis till revisor.
nyval av Per Olsson.
årsstämman att välja Per Olsson till revisor.

§18 Val av revisorsuppleanter

Föreslogs
Beslutade
Föreslogs
Beslutade

nyval av Jan Bäckström.
årsstämman välja Jan Bäckström till revisorsuppleant.
nyval av Inger Brantmark.
årsstämman välja Inger Brantmark till revisorsuppleant.

§19 Motioner

Meddelades att inga motioner inkommit.
§20 Frågor hänskjutna

till årsstämman

att fatta beslut om

Ansökan om medlemskap.
Meddelades att ansökan om medlemskap har inkommit från Hans Johansson.
Ansökan arkiveras och kommer att föreläggas nästkommande årsstämma för beslut.
Stadgar
På årsstämman 2014 antogs det förslag till j ustering av stadgarna som styrelsen arbetat fram.
För att stadgarna skall vinna laga kraft skall dessa antas på två på varandra följande årsstämmor.
Beslutade årsstämman att anta stadgarna i den form de presenteras i bilaga 7.
Bil. 7

-

------------------------------------------------------------------------------------------
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Hamnordning
I stadgarna §16 omnämnes Hamnordning för Nyhamn Byalag.
Detta är ett arbetsredskap och/eller "rättesnöre" för att förekomma skada eller oordning
på hamnen, som styrelse såväl som övriga har att rätta sig efter.
Hamnordningen tas upp för beslut på ordinarie årsstämmor.
Presenterades styrelsens förslag till Hamnordning för Nyhamns Byalag. Se bilaga.
Beslutade årsstämman att anta Hamnordningen i den form den presenterades i bilaga 8.
Beslutade årsstämman vidare att Hamnordningen skall finnas tillgänglig på hemsidan
samt anslagen på informationstavlor på hamnen.

Bil. 8

§21 Val av valberedning
Valberedningen består av 3 ledamöter. Två väljs av årsstämman, den tredje utses av styrelsen.
Föreslogs omval av Ulf Zettersten och nyval av Per-Joel Wessman till ledamöter i valberedningen.
Beslutade årsstämman välja Ulf Zettersten och Per-Joel Wessman till ledamöter i valberedningen.
Meddelade styrelsen att Per Andersson är styrelsens val till ledamot ivalberedningen.
Per Andersson är dessutom valberedningens ordförande / sammankallande.
§22 Val av styrelseledamöter

Röde Orm

Föreslogs omval till ordinarie ledamöter i Röde Orm av Niklas Nielsen och Christian Blandford.
Beslutade årsstämman välja Niklas Nielsen och Christian Blandford till ordinarie ledamöter i
Röde Orm.
§23 Val av styrelsesuppleanter

Röde Orm

Föreslogs omval till styrelsesuppleant i Röde Orm av David Wessman.
Beslutade årsstämman välja David Wessman till styrelsesuppleant i Röde Orm.
§24 Val av revisor Röde Orm
Föreslogs nyval till revisor i Röde Orm av Acki Georgiadis.
Beslutade årsstämman välja Acki Georgiadis till revisor i Röde Orm.
§25 Val av revisorsuppleant

Röde Orm

Föreslogs nyval till revisorsuppleant i Röde Orm av Jan Bäckström.
Beslutade årsstämman välja Jan Bäckström till revisorsuppleant i Röde Orm.
§26 Övriga frågor
Ang. arbetsdagarna
Informerades

2015

att arbetsdagarna blir den 16/5 och den 30/5.

Ang. Röde Orm
Med bl.a. bidrag från Hamnens Vänner på 40 tkr och goda insatser från alla inblandade
konstaterades en bra och trevlig verksamhet under det gångna året.
Framfördes härmed en stor eloge till Röde Orm och alla inblandade i dess verksamhet.

-----------------------------

------------~-

Ang. vattenskotrar

5(5)

Hur ställer sig hamnen till fenomenet vattenskotrar och dess framförande.
Är det ett påtagligt riskmoment för hamnen och dess verksamhet eller för badande i
området runt hamnen.
Enligt stadgarna skall segling och annan båtsport främjas.
Vattenskotern är en sjöfarkost som alla andra.
Följs gällande bestämmelser vad avser båt- och sjöfart finns inget att erinra mot dessa.
Uppmanades hamnmästarna att vara speciellt vaksamma och observanta mot dessa.
Ang. schaktningar med avseende på båtars djupgående
Diskuterades denna fråga.
Informerades att avgifterna i hamnen är baserade på en fast avgift, "hamnavgift" lika för alla,
och en "båtplatsavgift" som varierar beroende på båtplatsens yta och placering i hamnen.
Beslut om storleken på dessa avgifter har tagits. Se Hamntaxor §] l bil. 5.
För att underhålla djup för insegling till hamnen sker årligen, med medel avsatta i budget,
underhåll (tömning) av befmtligt sandmagasin samt schaktningar med maskin med långskopa från
nocken på norra piren.
Naturen och inte minst havet är nyckfullt. Inget är givet eller hugget i sten
men syre Isen
håller kontinuerligt kontroll på vattendjupen i och kring hamnen och arbetar i enlighet med beslut
tagna av hamnens medlemmar på årsstämmorna.
§27 Årsstämmans avslutande
Framfördes från Rolf Andersson ett tack till styrelsen för gott arbete under det gångna året.
Ordf. riktade stort tack till Hamnens vänner för det bidrag som kommit hamnen till godo.
Speciellt tack till Marita och Kaj för arbete med blommor och planteringar.
Speciellt tack också till Rolf J. och Sven M. för klanderfri städning och skötsel av toaletter.
Ordf. riktade tack till alla som bidragit med värdefulla insatser som gräsklippning/dagligt underhåll.
Ordf. konstaterade att 2014 i stort varit ett positivt år för hamnen.
Arbetsklimatet i hamnen och inom styrelsen har varit gott, bättre än på länge.
Styrelsen tackar för förnyat förtroende och ser fram mot ett intressant år 2015.
Härmed förklarade ordförande Mats-Ola Wessman årsstämman 2015 för avslutad.

Vid protokollet
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Bilagal 1 till årsmötesprotokoll
för Nyhamns Byalag lördagen
den 7 februari 2015

Deltagarlista tillika röstlängd

Närvarande

Per Hansson

Tobias Cronberg

Per Bendtzen

Mikael Wessman

Clemens Andersson

Martin Magnusson

Sven Magneklint

Curt Wallenholm

Matts Bådholm

Adrian Wallenholm

Per-Joel Wessman

Magnus Bengtsson

Rolf Andersson

Glen Helmstad

Mats-Ola Wessman

Mathias Ravanis

Rolf Johansson

Martin Ravanis

Acki Gerogiadis

Ulf Zettersten

Christian Blandford

Fullmakter
1. Acki Georgiadis fullmakt för Swen Nilsson
2. Ulf Zettersten fullmakt för Hans Grönwall

Styrelsen 2015
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NYHAMNS BYALAG
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Bil. 2 årsmöte 2015

2014

Nyhamns Byalag bestod 2014 av 79 medlemmar.
Styrelsen har under 2014 haft 9 protokollförda möten.
Ordinarie årsstämma hölls den 15 februari i Ruffen i hamnen, Nyhamnsläge med av stämman
utsedd ordförande, Acki Georgiadis. Deltog på stämman gjorde totalt 27 medlemmar och 8
via fullmakt.
Hamnmästare har varit Mikael Wessman. Vice hamnmästare har varit Martin Ravanis.

Under året som gått noteras bl.a. följande:

*

Sand från magasin norr om hamnen har återanvänds av Höganäs kommun för reperation av
stormskador ibland annat Mölle
* Aterställning och uppröjning efter stormarna Sven och Simone.
* Renoverat västra fasaden på ruffen.
* Målat och underhållit den gamla ruffen.
* Arbete med registrering hos Skattemyndigheten har genomförts.
* Filmning under vattenytan och utredning av norra kajen
* Rensning av hamninlopp med upptagning av stor sten som återställts på norra kajen.
* Sjösatt en grävmaskin i samband med arbete på norra kajen
* I övrigt har verksamheten bedrivits genom arbetsdagar, samt allmänt underhåll.

Nyhamnsläge 2015-01-07
Styrelsen

I

Resultaträkning flerår

Nyhamns Byalag
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Intäkter

:

.~
:

2015
Medlemsintäkter
3000
"'3008
3009

Medlemsavgifter

219147,00

208722,00

7300,00

7500,00

7900,00

7500,00

Dagsverkesavgifter

2000,00

Inträdesavgifter

2000,00

2500,00

5500,00

11300,00

10000,00

13400,00

8000,00

167454,00

188000,00

159770,00

175000,00

12367,00

4000,00

23700,00

4000,00

1800,00

2000,00

2103,00

2000,00

4000,00

3980,00

4000,00

Summa medlemsintäkter

219147,00

208722,00

0,00

0,00

0,00
500,00

Verksamhets- och uthyrningsintäkter
3010

Båtplatsavgifter

3011

Båtplatsavgifter

3018

Intäkter elförbrukning

3019

Uppläggnings och slipavgifter

3021

Intäkt bod plats

3025

tillfällig
2450,00

3200,00

4150,00
7800,00

8000,00

7800,00

7800,00

Intäkt mark och lokalhyra

6322,00

6472,00

8800,00

4000,00

12500,00

4000,00

Summa verksamhets-

och uthyrningsint.

8772,00

9672,00

202371,00

210 000,00

209853,00

196800,00

Övriga+extraordinära

intäkter
11 000,00

11800,00

3030

Köplatsintäkter

3050

Övriga intäkter

3987

Erhållna bidrag kommun/stat

3989

10800,00
2 979,75

2000,00

25,00

11 000,00
0,00
0,00

8422,00

43263,00

14350,00

0,00

91997,00

Erhållna bidrag Hamnens Vänner

60000,00

50000,00

55000,00

0,00

40000,00

0,00

Summa övriga+extraordinära

68422,00

93263,00

83129,75

13 000,00

143822,00

11 000,00

29634.1,00

311657,00

296800,75

233000,00

367075,00

215800,00

22000,00

intäkter

Summa intäkter

Kostnader

Driftkostnader

verksamhet

4010

Inköp, varor och material

20864,94

2623,00

5120

Elektricitet

15367,00

19919,00

24785,00

25000,00

18526,55

5140

Vatten och avlopp

16393,00

8884,00

3485,29

3500,00

3849,00

4000,00

5160

Städning och renhållning

17647,21

15000,00

12653,00

15000,00

45917,50

43500,00

35028,55

41000,00

Summa driftkostnader

verksamhet

52624,94

31426,00

Fastighetskostnader
5171

Tångrensning, muddring

5172

Anläggning, schaktarbete

5173

Underhåll och anläggning kajer

5174

Underhåll och anläggning pollare

93550,00
0,00
62437,50

0,00
61025,00
34109,00

0,00

so

OOO,OC

0,00

50000,00
100000,00

59563,00

150000,00

44375,00

3195,00

30000,00

113 757,00

30000,00

0,00

10000,00

o

5175

Underhåll och anläggning byggnader

5179

Övrigt drift och underhåll fastighet
Summa fastighetskostnader

237075,00

10 000,00

20686,25

25000,00

16276,00

19127,00

70172,14

14715,67

15000,00

33634,00

100000,00
45000,00

175114,50

165306,14

335234,92

280000,00

208042,00

335000,00

3014,00

5000,00

4160,95

5000,00

4594,00

5000,00

4618,00

5000,00

Övriga externa kostnader + finansiella poster
6110

Administration/bankavgifter

1210,00

6310

Försäkringar

4144,00

6991

Övrig extraordinär

8311

Ränteintäkter (intäkt förs negativt)

8420

Räntekostnader

kostnad

Summa övriga externa + finansiella
Summa kostnader
Resultat

0,00
-3870,46

930,00
4330,00
143,32
-2061,00

0,00
8159,53
0,00

1483,54

3342,32

229222,98

200074,46

67118,02

111582,54

0,00
3000,00
0,00

0,00
-1122,59
0,00

0,00
0,00
0,00

7000,00

7656,36

10000,00

380600,89

330500,00

250726,91

386000,00

-83800,14

-97500,00

116348,09

-170200,00

-551,53

Balansräkning flerår

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

7939,00

820,00

1519
1680

Andra kortfristiga fordringar

1790

Upplupna intäkter (efterdebitering)

36838,00
521,00

2969,00
24361,00

Summa kortfristiga fordringar

820,00

0,00

0,00

200,00

763,00

156,00

35269,00

37359,00

0,00

Kassa och bank
1910

Kassa

1930

Bank

1931

Placeringskonto
Summa kassa och bank

Summa tillgångar

134,33

134,33

435609,03

502984,05

615 173,59~

98 491,32 107720,82
402870,80 503993,39

435809,03

503747,05

615329,59

501496,45

611848,54

477677,54

436629,03

503747,05

615329,59

536765,45

649207,54

477677,54

477 677,54

Skulder + Eget kapital

Eget kapital
2067

Bal vinst eller förlust/balanserat

326816,16

436629,03

503747,05

647877,54

Arets resultat

109812,87

67118,02

111582,54

615329,59
-83800,14

531529,45

2069

116348,09

-170200,00

Summa eget kapital

436629,03

503747,05

615329,59

531529,45

647877,54

477677,54

1030,00

kapital

Kortfristiga skulder
2440

Leverantörsskulder

3186,00

2899

Övriga kortfristiga skulder

2050,00

300,00

5236,00

1330,00

536765,45

649207,54

Summa kortfristiga skulder

0,00

Summa skulder + eget kapital

436629,03

Kontoplan reviderad 2013 för att passa verksamheten,
Föreningen
700000,00

tillämpar sedan 2013 fakturametoden

0,00

0,00
615329,59

503747,05

enligt styrelsebeslut

0,00
477677,54

2013-08-27

istället för kontantmetoden,

vilket innebär en mer rättvisande ställning_

.,---------------647877,54

600000,00

-f----------------------------

500000,00

+--------------------------

-2004
-2005
-2006
-2007

400000,00

+-------------------

-2008
-2009
_2010
-2011
_2012

200000,00
-2013
-2014
100000,00

2015

0,00
2004

I

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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Revisionsberättelse

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år
2014 i föreningen.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen
på grundval av vår revision.
qevisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revision
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna.
redovisningsprinciperna

I revisionen ingår också att pröva

och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma

den samlade informationen

i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut,

åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller
någon styrelseledamot har handlat i strid med klubbens stadgar eller
årsmötesbeslut. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka
att årsmötet fastställer resultaträkningen

och balansräkningen för klubben,

disponerar vinsten enligt styrelsens förslag i årsrapport och disposition av
resultat och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Nyhamnsläge 2015-02-07

G. "Acki" Georgiadis
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Bil. 5 årsmöte

Förslag HAMNTAXA

FÖR NYHAMNS

2015

BYALAG 2015/2016

Båtplatsavgiften består aven fast hamnavgift lika stor för alla användare av hamnen.
Båtplatsavgiften består dessutom aven kajplatsavgift där hänsyn tages till kajplatsens yta (Y)
och faktor ( D).
Till grund för uträknande av avgifter fastställs också ett index-/omräkningstal.
Faktor och index-/omräkningstal fastställs, efter förslag från styrelsen, av årsstämman.
För 2015/2016 gäller index-/omräkningstal
och 1,2 i inre hamnbassäng

= 50 och faktor = 1,5 i yttre

Inträdesavgift

=

500 kr
100 kr

Medlemsavgift

50 x 2 kr

=

Hamnavgift

50 x 20 kr

= 1000 kr

Kajplatsavgift

50xYxD

=

Pollare, 2 st

50 x 15 kr

=

750 kr

Sommaruppläggning

50 x20 kr

=

1000 kr

50 x 15 kr

=

750 kr

Slipavgift, upptagning el. sjösättn.

50 x 1 kr

=

50 kr

Slip avgift per säsong

50 x 10 kr

=

500 kr

Gästplats per dygn

50 x 2 kr

=

100 kr

Vinteruppläggning,

icke medlem

=

TilIiållig hamnplats 250 kr/vecka
Markhyra, Bodplatser, Redskap

hamnbassäng

50 x2 krx yta

=
=

Elavgift 150 kr/mån, tiden nov-mars,
eller uppmätt förbrukning, från av
båtägare bekostad elmätare
Kölista, båtplats

50 x 4 kr

=

200 kr

Kölista, bodplats

50 x 4 kr

=

200 kr

Driftning från dagsverke

50 x 10 kr

=

Hyra Ruffen (iör icke-medlem)

50 x 3 kr/tim

=

500 kr

i.
~~f$
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Bil. 6 årsmöte 2015

VALBEREDNINGEN FÖR NVHAMNS BYALAG.
SAMMANTRÄDE DEN 7 JANUARI 2015 HOS Bo Brantmark
Samt möte per capsulam den16 januari.

Närvarande:

Per Andersson .
Bo Brantmark
Ulf Zettersten

Till föreningens

årsmöte i februari 2015 föreslås:

Att antalet styrelseledamöter

under året skall vara 8

Att Michael Wessman väljs till hamnmästare
Att Martin Ravanis väljs till vice hamnmästare
Båda föreslås även ingå i styrelsen. Båda föreslås
Att följande väljs till styrelseledamöter:
Per Bendtzen
Magnus Bengtsson
Per Hansson
Swen Nilsson
Adrian Wallenholm
Mats-Ola Wessman
Samtliga föreslås

omvalda

Att till revisorer väljs:
Acki Georgiadis och
Per Olsson. Båda nyval
Med suppleanter
Jan Bäckström och
Inger Brantmark. Båda nyval
Att till ledamot istyreisen tör Röde Orm väljs:
Christian Blandford och Niklas Nielsen båda omval
Med styrelsesuppleant
David Wessman -omval

Att till revisor

i Röde Orm väljs:

Acki Georgiadis nyval
Med Suppleant
Jan Bäckström nyval

omvalda.

--"~---'~-----'-------------------------------
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Bil. 8 årsmöte 2015

Hamnordning

för Nyhamns Hamn

Antagna vid ordinarie årsstämma med Nyhamns Byalag 2015-02-07

Nyhamns Hamn ägs och förvaltas av Nyhamns Byalag och dess medlemmar.
Hamnen har som mål att hålla ett minsta medelvattendjup till fast botten på 1,8 m i
insegling och yttre hamnbassäng, samt 1,0 m till fast botten i inre hamnbassäng.
På grund av sanddrift kan emellertid inte detta mål alltid garanteras.
Medlemmarna samt övriga som har båtplats i hamnen, uppställningsplats eller
redskapsbod inom hamnområdet skall rätta sig efter styrelsens direktiv och
följande föreskrifter, hamnordningen:
1.

Hamnen fritages från allt ansvar för såväl båtar i hamnen, som annan egendom
tillhörig båtplatsinnehavare, samt för sjösättning/upptagning.

2.

Båtplatsinnehavare skall inneha båtförsäkring som täcker skador på tredje man.
Försäkringsbesked skall på begäran kunna uppvisas.

3.

Styrelsen, tillsammans med hamnmästaren, fördelar platserna i hamnen och på
hamnområdet, i enlighet med stadgarna.

4.

Båtägare skall hålla båten i sjödugligt skick. Den skall ha sjövärdiga förtöjningar
och vara väl avfendrad.
FÖRTÖJ FÖR STORM!!

5.

Båt som lämnats utan tillsyn, sjunkit, ej är försedd med tillräckliga förtöjningar
eller fendrar, kan upptas genom hamnens försorg, på ägarens risk och
bekostnad.

,6.

För båtar, b9P~r och redskap som under ett år § varit i bruk, men upptar areal i
Hamnen, kan styrelsen efter beslut indra upplåten hamnplats/bod/uppställningsplats, oavsett om avgifterna erlagts.

7.

Upplåtelse av båt- och bodplats i andra hand är § tillåtet.

8.

Båtplatsinnehavare som avser att skaffa annan båt, större eller mindre, skall
i god tid meddela detta till hamnstyrelsen.
Tillstånd kan endast meddelas efter styrelsebeslut, grundat på om lämpligt
utrymme finns.

9.

Båtar, kärror och redskap skall vara märkta med ägarens namn och telefonnummer.
Båtar, kärror och annat, som utan tillstånd, .och/eller omärkta placeras inom
hamnområdet 'Och vars ägare ej kan spåras, bortforslas.

10. Vinterupplagda båtar skall sjösättas före den 1 juni.
Efter sjösättning skall båtägare städa sin plats, samt bortforsla uppställningsmateriei och avfall från vårutrustningen.
Observera att vid slipning av bottenfärg skall slipdamm uppsamlas och därefter
behandlas som miljöfarligt avfall.
11. Hamnens släpställe (slipen) får ej belamras med kvarstående båt, vagn eller
andra föremål. För nödvändiga reparationer kan dock båt få stå kvar, förutsatt
att tillräckligt utrymme för passage medges. Tillstånd ges av hamnmästaren.'
12.

Båtplatserna är numrerade och varje plats har åsatts längd och bredd.

13. Båtplatshyra och andra avgifter gäller för kalenderår.
14. Tillfällig sommaruppställning

på land gäller under perioden 1 maj - 30 sept.

15. Hamnen tillhandahåller CEE-eluttag på kajerna. 230 V, 10 A med jordfelsbrytare
vid el-centralen.
Användare skall själv installera en kWh-mätare i sin båt och årligen i december
uppge årsförbrukning till hamnmästaren.
Om kWh-mätare saknas tas fast avgift ut i enlighet med "Hamntaxor Nyhamns
Byalag".
Verktyg och apparater skall vara skyddsjordade och dubbelisolerade.
16. Fordonstrafik inom hamnområdet skall begränsas till transport av tyngre
material, fiskhantering o.dyl.
Cykelåkning på kajer och bryggor är ej tillåtet.
17.

Hamnen äger ett antal fiskebodar för förvaring av redskap etc.
Bodplatsinnehavare har att:
Underhålla boden enligt hamnens direktiv.
Erlägga årlig hyra för platsen.
Alltid hålla bod och omgivning i ett städat och prydligt skick.

18.

I gemensamt intresse åläggs envar:
Att hålla snyggt och ordning inom hamnområdet.
Att ej kasta avfall av något slag i hamnen.
Att ej framföra båt med högre hastighet än 2 knop i hamnen.

19.

För båt- bodplatsinnehavare som bryter mot ovanstående föreskrifter, vare sig
genom försumlighet eller avsiktligt, eller vägrar efterkomma av hamnmästaren
meddelade anvisningar, eller eljest orsakar oordning, äger hamnstyrelsen efter
beslut indraga upplåten uppställningsplats,
Hamnstyrelsen äger även vidta annan åtgärd som påkallats av det inträffade.
Detta gäller för varje person som vistas inom hamnområdet.

