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Inga motioner har
inkommit till styrelsen

En hamn för alla,
att trivas och vara i
2010 Har varit ett innehållsrikt, spännande och bitvis turbulent år.
Vi har genomfört en stor mängd trivsel- och kvalitetshöjande arbeten
som kommer att beskrivas längre fram i årsredovisningen. Vår förhoppning är att våra medlemmar, båtplatsägarna, uppskattar resultatet och den stora ideella insatsen som har gjort det möjligt.
Den efterlängtade ombyggnaden av hamnen har försenats kraftigt och det ser nu ut
som om säljaren ( Kungsbacka kommun) äntligen rättat till felaktigheterna. Huvudtemat när vi förändrar båtplatserna är att anpassa dessa till dagens moderna båtflotta.
Dagens ”eka” är 40 cm bredare och motorn 50 hk starkare.
Styrelsen ser fram mot ett aktivt 2011 och att hamnen fortsätter att utvecklas som
samlingsplats för familjen.
					

Med önskan om ett fantastiskt båtår 2011

Claes Wittboldt, ordförande, Khef

KULLAVIK HAMNS STYRELSE
Claes Wittboldt, ordförande
Bosatt i Kullavik sedan 1975

Greger Stadenfeldt, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1992

Christina Brodd, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1988

Ove Svan, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1966

Håkan Berntsson, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1970

Göran Rehmberg, suppleant
Bosatt i Kullavik sedan 1954

Bertil Kaijser, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1994

Ingemar Nordlund, suppleant
Bosatt i Kullavik sedan 1974

Tomas Jange, suppleant
Bosatt i Kullavik sedan 1954,
året runt sedan 1959
Ola Johansson, suppleant
Bosatt i Kullavik sedan 1968,
året runt sedan 1986

Jan Jange, hamnchef
Bosatt i Kullavik sedan 1978
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Styrelsen informerar
Omdisponering av pontoner 			
Hamnens planer att omdisponera och omlokalisera pontonbryggor inom Kullaviks Hamn har dragit
ut på tiden. Nu är frågan om rätten att disponera vatten inom pontonanläggningen och piren på väg
mot en lösning. Kommunen och Kullaviks Hamn ekonomisk förening har med berörda vattenrättsinnehavare träffat överenskommelse om disposition av vattnet inom det område där hamnen driver
sin verksamhet. Denna process har varit svår och har tagit tid. Kullaviks Hamn ekonomisk förening
har även en del frågor med Kungsbacka kommun kvar att lösa till följd av att föreningen inte kunnat
disponera vatten på det sätt som köpeavtalet av hamnen angav. Föreningen har uppfattat att kommunen varit tillmötesgående. Kommunen, politiker och tjänstemän har visat uppskattning för föreningens arbete och ser föreningen som en central aktör i Kullavik.
Arbetet med att söka tillstånd för omdisponering av pontoner samt övriga arbeten inom hamnanläggningen har påbörjats. Tidigare har underlag för tillståndsverksamhet tagits fram men i vissa delar
kan de behöva omarbetas eller göras om, med anledning av den tidsfördröjning som skett i ärendet.
					
Vision
Styrelsen för Kullaviks Hamns ekonomiska förening och en särskild visionsgrupp har arbetat med
en framtida vision för Kullaviks hamn och vattenområdet i Kyviken.				
Vad innebär visionen översiktligt					
* Kullaviks Hamn skall vara välkommande från hav och land, hamn och badområden skall vara
tillgängliga runt Kyviken.					
					
* Hamnen skall rustas för framtiden och för de krav som medlemmar och andra intressentgrupper
har avseende Kullaviks Hamn.					
					
* En säkrare och mer miljömässig hamnanläggning och en trivsam badmöjlighet för alla i Kullavik.
				
Kullaviks Hamn ekonomisk förening					
* Är initiativtagare och drivande i frågor om hamnområdet och känner ett särskilt ansvar för
infrastrukturen i Kyvik.					
					
* Ser ett ansvar för hela Kyviken och dess miljösituation, så att hamn och bad bad kan ske i förening.
				
* Vill minska utsläpp i Kyviken från verksamheter, båtar, vattendrag m m. Det skall vara lägsta
möjliga påverkan på vattenkvalitet i Kyviken. 					
							
Förutsättningar för att visionen kan genomföras är att det finns en betydande uppslutning till visionen i Kullavik, inom kommunen och hos intressenter kring Kullaviks Hamn.				
Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomiska förening samt Visionsgruppen räknar med att kalla till ett
extra årsmöte där samtliga frågor om omdisponering och vision kommer att avhandlas. Detta extra
årsmöte planeras till hösten 2011.
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Styrelsen för Kullaviks Hamn ekon. förening kallar härmed till		
ordinarie föreningsstämma torsdagen den 7 april 2011 kl. 18.30
i Kullaviksskolans matsal.		
Styrelsen föreslår följande dagordning:
§1

Öppnande av stämman och fastställande av dagordning.		

§2

Val av ordförande vid stämman.		

§3

Val av protokollförare		

§4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare		

§5

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.		

§6

Fastställande av röstlängd.		

§7

Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2010.		

§8

Revisorernas berättelse.		

§9

Fastställande av balans- och resultaträkning.		

§ 10

Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.		

§ 11

Beslut med anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen.		

§ 12

Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.		

§ 13

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.		

§ 14

Val av styrelsens ordförande.		

§ 15

Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.		

§ 16

Val av revisorer jämte suppleanter.		

§ 17

Val av valberedning.		

§ 18

Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde.		

§ 19

Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.		

§ 20

Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn.		

§ 21

Fastställande av medlemsavgifter samt hyror för ett år för de olika båtplatsklasserna		
och övriga tjänster föreningen tillhandahåller.		

§ 22

Behandling av från medlem, enligt stadgarnas § 15, inkommen fråga.		

§ 23

Övriga ärenden.		

§ 24

Stämman avslutas.		

		

Närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på föreningsstämman äger enligt stadgarna
endast medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen.
Kullavik den 11 mars 2011
Styrelsen för
Kullaviks Hamn ekon. förening
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 - 2010-12-31
Förvaltningsberättelse 2010
Under 2010 har följande underhålls - och investeringsarbeten utförts, i enlighet med budgeten.		
Hamnplan
På hamnplanen mot slipern har en ny mur byggts som försetts med belysning. Det har även utförts
asfalteringsarbeten på hamnplanen. Tyvärr har vi återigen tvingats skjuta på arbetet med förstärkningen
av slänten mellan bryggorna J, K och L samt vid nuvarande kran. Vi har planerat för en sanitetspump och
en mastkran med spolplatta inom hamnområdet. Dessa arbeten ingår i det kommande arbetet med kajen.
		
Piren
Den hårda isvintern 2009/2010 demolerade många bommar på piren. Totalt var det 26 bommar som
ersattes. De nya bommarna är 2 meter längre (12m) för att bättre stämma med dagens båtstorlekar.
Vi passade även på att bredda en del båtplatser och för detta användes plats nr 11, som lämnats åter
till föreningen. Hela projektet har varit självfinansierat.			
För den allmänna trevnaden har det även under 2010 planterats blommor vid och på piren.		
Brygga B och C
Ett antal Y-bommar har byts ut. Infästningar och pontonhörnen har förstärkts med kraftiga järn på ett
antal pontoner. Detta arbete har skett utanför antagen budget, då det var av stort behov att utföras.
Kontroll av kättingar mellan ponton och ankare har skett. Ett antal slitna kättingar har ersatts med nya.		
Brygga D, K och L
Kontroll av kättingar mellan ponton och ankare har skett. Ett antal slitna kättingar har förnyats.		
Kontor
Smärre arbeten har utförts såsom montage av duschväggar och byggnation av stomme till lastdäck.		
EL
Elskåp har tillverkats för strömförsörjningen till kran. Ett nytt el-skåp, kablar för kraft och belysning,
är nu dragen och inkopplad till kranen.
		
Vattenfördelning
Monterat fördelningen av vatten i apparatrum, och förberett anslutning av vatten till samtliga bryggor.		

Vid hamnplan har en ny mur byggts samt en ny plats för parkeringsmätaren.
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Verksamheten i sammanfattning under räkenskapsåret

				
Ett hundratal medlemmar har anmält att de tillfälligt under 2010 inte önskat utnyttja tilldelad båtplats,
som då genom föreningen har hyrts ut i ”andra hand”.				
				
* Hamnen är medlem i Gästhamnsguiden.			
* Antalet gästdygn har varit 245 (220) st.			
* Antalet medlemmar uppgår vid verksamhetsårets utgång till 520 (526) st. 			
* Fullt betalda medlemsinsatser är 543 (549) st.			
* Externa båtplatskön innehåller 432 (419) köande och internkön 134 (138) st.			
Uppskrivningsfond				
Uppskrivningsfonden uppgår till 13,9 miljoner efter att föregående års avskrivning på uppskrivningsfonden
överförts till fritt eget kapital enligt Årsredovisnigslagen kap. 4, § 8.					
Investeringar				
Föreningens investeringar under räkenskapsåret har uppgått till 699 (1 263) KKR.			
Rörelsekredit				
Föreningen har en checkkredit på 1,5 miljoner kronor och som säkerhet har lämnats 				
pantbrev om 1,5 miljon kronor.					
Resultat				
Föreningens resultat efter finansiella poster uppgår till en förlust på 771.150 (förlust 731.725) SEK.		
						
Förslag till behandling av vinst/förlust
Föreningen redovisar
Balanserad förlust
-1 227 449 SEK
Överföring uppskrivningsfond
542 280 SEK
Årets förlust
-771 150 SEK
			
Ansamlad förlust
-1 456 319 SEK
			
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten 1.456.319 SEK, överförs i ny räkning. Samt att den del av 		
uppskrivningsfonden som motsvarar avskrivningen på uppskrivningsbeloppet, 542.280 kronor, överförs
till fritt eget kapital enligt Årsredovisningslagen kap. 4, § 8.						
Mijlöpåverkan
Föreningen bedriver ej anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.			
Resultatet av föreningens verksamhet samt ekonomiska ställning vid räkenskapsårets utgång framgår
i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.				
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Resultaträkning
Belopp i SEK

Belopp i SEK		
2010-01-01
		
Not
2010-12-31
			
Rörelsens intäkter			
Årsavgifter båtplatser		
1 203 869
Andrahandsuthyrning		
122 050
Vinterliggare		
56 000
Köavgifter		
73 640
Omflyttningsavgift		
16 000
Gästplatsavgifter		
39 265
P-avgifter		
168 312
El-avgifter		
111 550
Medlemsavgifter		
104 600
Övriga intäkter		
18 911
			
Summa rörelsens intäkter		
1 914 196
			
			
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm
3
-495 266
1, 4
-455 886
Övriga externa kostnader
5
-581 420
Personalkostnader
			
Summa rörelsens kostnader		
-1 532 572
			
Resultat före avskrivningar		
381 624
			
Avskrivningar
1
-1 104 786
			
Resultat efter avskrivningar		
-723 162
			
			
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande intäkter		
0
-47 988
Räntekostnader och liknande kostnader		
			
Resultat efter finansiella poster		
-771 150
			
Bokslutsdispositioner		
0
			
Resultat före skatt		
-771 150
1
0
Skatter
Årets resultat		
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-771 150

2009-01-01
2009-12-31

1 144 905
91 384
61 680
69 720
0
32 665
121 534
77 826
118 200
25 836
1 743 750

-338 409
-470 132
-534 787
-1 343 328
400 422
-1 076 003
-675 581

1 289
-57 433
-731 725
0
-731 725
0
-731 725

					

Balansräkning
Belopp i SEK

Not
2010-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar
1		
Byggnader och mark
6
11 470 877
Maskiner och andra tekniska anläggningar
7
12 802 701

2009-12-31

Summa anläggningstillgångar		
24 273 577
			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar
1		
Kundfordringar		
117 453
Övriga kortfristiga fordringar		
28 725
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
344 401
Summa kortfristiga fordringar		
490 579
			
Kassa och bank		
92 298

24 679 080

Summa omsättningstillgångar		
582 877
			
SUMMA TILLGÅNGAR		
24 856 454
			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
			
Eget kapital
8		
Bundet eget kapital			
Inträdesinsatser		
51 500
Båtplatsinsatser		
10 584 020
Insatser medlemshyrare		
5 000
Uppskrivningsfond		
13 915 448
Summa bundet eget kapital		
24 555 968
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst/förlust		
-685 169
Årets resultat		
-771 150
Summa fritt eget kapital		
-1 456 319
			
Summa eget kapital		
23 099 649
			
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder/medlemmar		
6 837
99 362
Leverantörsskulder		
1 500 000
Checkräkningskredit		
105 289
Upplupna kostnader		
45 317
Övriga kortfristiga skulder		
			
Summa kortfristiga skulder		
1 756 805

733 865

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		
24 856 454
			
Ställda säkerheter, Pantbrev		
1 500 000
Ansvarsförbindelser		
inga

11 689 336
12 989 744

76 962
65 442
267 560
409 964
323 901

25 412 945

51 500
10 424 576
5 000
14 457 728
24 938 804
-495 724
-731 725
-1 227 449
23 711 355

16 477
98 006
1 500 000
37 667
49 440
1 701 590
25 412 945
1 500 000
inga
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
			
		
Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.				
				
Fordringar				
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.				
Skatter				
Fastighetsskatten redovisas som övriga externa kostnader.				
				
Inkomstskatter				
Redovisade inkomstskatter innefatter skatt som skall betals eller erhållas avseende aktuellt år		
samt justering avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som
enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket.				
					
Anläggningstillgångar				
Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda
nyttjandetiden.					
När materiella anläggningstillgångars avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde.
Följande avskrivningstider tillämpas:				
			 Antal år
Hamnbyggnaden			
50
Hamnanläggningen			
20
Maskiner, andra tekn anl			
5
Datorer			
3
Not 2 Ersättning till revisorerna
					
			 2010
2009
Revisionsuppdrag			
0
0
Andra uppdrag			
0
0
Summa			
0
0
Not 3 Kostnader, löpande hamndrift i SEK		
				
			 2010
2009
Underhåll/ reparation hamnanläggning			289 857
147 770
Vatten och avlopp			 7 051
7 749
Renhållning, städning			 34 298
48 786
El för drift			164 060
134 104
Summa kostnader löpande drift			495 266

9

338 409

Not 4 Övriga externa kostnader i SEK
			

2010

2009

Kostnader hamnexpedition			
Bevakningskostnader			
Fastighetsskatt			
Redovisningstjänster			
IT-Program/tjänster			
Konsultarvoden och övriga adm. tjänster			
Övriga externa kostnader			

55 046
40 000
15 985
103 820
8 030
45 285
187 720

59 545
40 079
15 985
118 682
8 030
108 811
119 000

Summa övriga externa kostnader			

455 886

470 132

Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala avgifter i SEK			
			
2010
2009
Löner och ersättningar har uppgått till:					
Styrelsen			
64 600
43 972
Övriga anställda			
405 168
371 441
Summa löner och ersättningar			
469 768
415 413
					
Sociala avgifter enligt lag och avtal			
111 651
119 374
Summa löner, andra ersättningar och sociala avgifter		

581 420

534 787

Not 6 Byggnader och mark i KKR				
			
2010-12-31 2009-12-31
Ingående anskaffningsvärden			
5 843
5 410
Uppskrivning byggnader och mark			
6 852
6 852
Inköp			
32
432
Försäljning och utrangering			
0
0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde			
12 727
12 694
					
Ingående avskrivning			
1 005
755
Årets avskrivning			
251
250
Utgående ackumulerad avskrivning			
1 256
1 005
					
Redovisat värde för fastighet i sverige			
11 471
11 689
					
Taxeringsvärde för fastighet i sverige			
3 197
3 197
Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar i KKR 		
			
2010-12-31 2009-12-31
Ingående anskaffningsvärden			
8 397
8 032
Uppskrivning hamnanläggningen			
8 148
8 148
Inköp			
667
365
Försäljning och utrangering			
0
0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde			
17 212
16 545
					
Ingående avskrivning			
3 555
2 729
Årets avskrivning enligt plan, hamnanläggningen			
847
817
Årets avskrivning enligt plan, maskiner, andra tekn anl		
7
4
Årets avskrivning enligt plan, datorer			
0
5
Utgående ackumulerad avskrivning			
4 409
3 555
					
Redovisat värde för maskiner och andra tekniska anläggningar		
12 803
12 990
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Not 8 Förändring eget kapital i SEK
InträdesBåtplats- Medl.hyrareUppskrivn.
Fritt eget
insatser
insatser
insatser
fond
kapital
						
Eget kapital 2009-12-31
51 500
10 424 577
5 000
14 457 728
-1 227 450
159 444				
Båtplatsbyten / betalda insatser		
-542 280
542 280
Avskrivning på Uppskrivningsfond				
Årets vinst/förlust					
-771 150

Eget kapital 2010-12-31

51 500

10 584 021

5 000 13 915 448 -1 456 320

Not 9 Anställda och styrelse				
			
2010
Medelantalet anställda			
1
varav män			
100%

Summa
eget kapital
23 711 355
159 444
0
-771 150

23 099 649

2009
1
100%

Styrelseledamöter			
2010
2009
varav män			
5
5
varav kvinnor			
1
1
Totalt			
6
6
					
Styrelsesuppleanter			
2010
2009
varav män			
4
4
varav kvinnor			
0
0
Totalt			
4
4
					

Kullavik 2011-03-11					
					

Claes Wittboldt		
Christina Brodd			
Ordförande				
					

Bertil Kaijser		
Ove Svan		
					

Greger Stadenfeldt		

Håkan Berntsson

Vår revisionsberättelse har avgivits 2011-03-15

Lennart Wiberg 		
Auktoriserad revisor
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Christer Nyberg

		

Revisionsberättelse

		

Till föreningsstämman i					
					
Kullaviks Hamn ekonomisk förening					
Org nr 716408-2658					
					
					
					
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Kullaviks Hamn				
ekonomisk förening för år 2010. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och				
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. 				
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.			
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och				
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller 				
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 				
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna			
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.		
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och				
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig				
mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid				
med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att				
vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.				
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande			
bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.					
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.					
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för				
föreningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens				
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.					
					
					
Kullavik den 15 mars 2011				
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Valberedningens förslag till ledamöter inför
ordinarie föreningsstämma 2011-04-07
Styrelsens ledamöter väljs för en mandatperiod på två år. Detta innebär att ca hälften av ledamöterna
blir föremål för omval varje år. Undantag från detta är föreningens ordförande, revisorer och revisorssuppleanter som väljs för ett år i taget.
Valberedningen förslår:

		
Uppdrag
Namn
		
Ordförande
Claes Wittboldt
		
		
Ordinarie ledamöter
Håkan Berntsson
Bertil Kaijser
Ove Svan
Christina Brodd
Greger Stadenfeldt
		
		
Suppleanter
Tomas Jange
Göran Rehmberg
Ola Johansson
Ingemar Nordlund
		
		
Ordinarie revisorer
Lennart Wiberg
Christer Nyberg
		
Revisorsuppleanter

Stig Johansson
Hans Nilsson

Mandattid
Omval till 2012

Vald till 2012
Vald till 2012
Omval till 2013
Omval till 2013
Omval till 2013

Vald till 2012
Vald till 2012
Omval till 2013
Omval till 2013

Omval till 2012
Omval till 2012

Omval till 2012
Omval till 2012

Kullavik 2011-03-12		

Birgitta Bergqvist
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Leif Danielsson

Anna de Sousa Mestre

Verksamhetsplan 2011

Avgiftsjusteringar
Styrelsen föreslår en höjning av en del avgifter för 2011, då bedömningen är att verksamheten
under året kommer att behöva tillföras ytterligare medel. Styrelsen gör också en bedömning att
avgiftshöjningar i denna storleksordning bör ske även för 2012 och 2013 för att möta de ökade
kostnader som beräknas uppkomma framöver.
Omdisponering av pontoner			
Det pågår arbete med etapp I i omdisponering av pontoner samt förbättringar inom hamnplanen. 			
Under året kommer visionsarbetet med Kullaviks Hamn att presenteras.				
Piren
Antalet bänkar vid grillplatsen planeras att utökas. Ångbåtsbryggans däck är illa åtgånget och
planeras att bytas ut under verksamhetsåret.			
Hamnplan
Muren planeras att förlängas och förses med belysning. Detta för att bättre makera området
för bilparkering.					
Elanläggning
Det är en del kvar att göra avseende matning och belysningen inom hamnen. Utgångspunkten är
att el skall vara centralt styrd och matas från hamnkontoret.					
Bryggor
Arbetet fortsätter med förstärkning av pontonerna, en ny konstruktion för övergångarna mellan
pontoner kommer att tillverkas.
						
Övrig verksamhet i hamnen 2011 blir det återkommande underhållsarbetet, i enlighet med
budgetförslaget.					
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Styrelsens förslag till avgifter och budget för år 2011			
Angivna värden är inklusive moms, (föregående års värde anges inom parentes)			
Medlemsavgift enligt stadgarnas § 7 300 (200) SEK			
Båtplatsavgift 125 (120) SEK per kvm avgiftsyta.			
Avgift för P-kort 250 (250) SEK			
Avgift för sommarel 625 (625) kr per debiteringsperiod.
Administrativ avgift vid tillfällig omflyttning till större båtplats 500 SEK (500). 			
Köavgift enligt stadgarnas § 4 200 (200) SEK			
Omräkningstalet för medlemmarnas maximala värde vid försäljning eller byte av båtplats,
enligt stadgarnas § 6, föreslås vara 1,103 (1,080) för 2011, avrundat till helt antal kronor.			
			
OBS! Vid betalning av fakturor senare än angivet förfallodatum debiteras en förseningsavgift på 200 SEK.		
				
Budget 2011 i KKR (exklusive moms)				
•
•
•
•
•
•
•

		
Kostnader
Intäkter		
Löpande drift
Intäkter		
Årsavgifter båtplatser
båtplatser
1270
Underhåll / rep. hamnanläggn.
-210
Årsavgifter
1200
och
avlopp
Andrahandsuthyrning
10
Vatten
-10
Andrahandsuthyrning
130
Vinterliggare
70
Renhållning städning
-40
Vinterliggare
60
Köavgifter
70
El
för
drift
-160
Köavgifter
75
S:a löpande drift
Omflyttningsavgift
25
-420
Omflyttningsavgift
20
Gästplatsavgifter
50
Gästplatsavgifter
40
P-avgifter
150
Övriga externa kostnader
P-avgifter
170		
Medlemsavgifter
105
-25
El-avgifter
120		Kostnader hamnexpedition
Övriga intäkter
30
Bevakningskostnader
-40
Medlemsavgifter
155
intäkter
S:a
1
900
Fastighetsskatt
-15
Övriga intäkter
25
		
Redovisningstjänster
-95
S:a intäkter
2 065
		
IT-Program/Tjänster
-25		
		
		
Övriga adm. Tjänster
-50
Investeringar
2011		
Investeringar
2010		
Övriga
externa
kostnader
-100
Brygga B, byte av bommar
100
S:a övr externa kostn.
Brygga C,
B, byte av bommar
70
-350
Brygga
100		
Brygga
C,
byte
av
bommar
70			
Mur mot Ångbåtsbryggan
70
Mur mot
slipen
80
Löner och andra ersättningar
Däck
Ångbåtsbryggan
100
Omdragning
av
el-kablar
80
Löner inkl. soc. kostnader
-525
Verktyg till hamnkontoret
50
20
Styrelsearvode inkl soc. kostnader
-75
Fördelning vatten S:a investeringar
440
S:a
investeringar
320
S:a
löner
och
andra
ersättn.
-600		
			
		
		
		
Finansiella poster
		
Räntekostnader
-60
		
Avskrivningar
		
Byggnader och inventarier
-565
		
Uppskrivningsfond
-542		
		
S:a kostnader -2 537		
		
		
Budgeterat resultat
-472
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Budgeterat resultat exkl. avskrivning
på uppskrivningsfond

70		

Övrig information
Medlemskap
Under 2010 har föreningens medlemsförteckning uppdaterats främst med avseende på adressuppgifter och kontaktinformation som t.ex. e-postadress. Under 2011 kommer detta arbete att
fortsätta.
Aktiviteter under 2011
• 7 april
Årsstämma i Kullaviksskolans matsal
• 25 april 		Invigning av hamnkontoret
• 30 april
Vi sjunger in våren
• 6 juni
Nationaldagsfirande
• September
Hamnloppet
• 31 december Nyårsfirande på piren
Förtöjning
Båtar som ligger i Kullaviks hamn skall förtöjas enligt hamnfunktionärernas anvisningar och enligt
båtförsäkringsbolagens rekommendationer. Det är inte alla som förtöjer båten på ett säkert och
tillfredsställande sätt. Vi har därför tagit fram rekommendationer, som har skickats ut till alla.
Administration
En översyn sker under 2011 av föreningens rutiner vid båtplatsbyten mm.
Medlemskommunikation
Ny hemsida är lanserad under 2010. Arbete med att ytterligar förbättra hemsidan
kommer att ske under 2011. På hemsidan skall medlemmarna hitta all viktig information
om hamnens verksamhet.
Visionsgruppen
Vision Kullaviks Hamn – Hamn och bad i förening – kommer att fortsätta
sitt visionsarbete.Visionsgruppen har i uppdrag att ta fram förslag på hamnens
långsiktiga utveckling, som senare kommer att presenteras för föreningens
medlemmar.
I visionsgruppen ingår Claes Wittboldt, Ove Svan, Greger Stadenfeldt,
Sven Magnus Sjögren och Lars Arrfors.
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Särskilda bestämmelser
Inledande bestämmelser						
§1
Båtplatsinnehavaren i Kullaviks Hamn ekonomisk förening (KHef) eller annan som av styrelsen upplåtits rätt nyttjande av
båtplats (båtplatsinnehavaren) äger rätt till nyttjande av båtplats (förtöjningsplats) i Kullaviks hamn. För detta nyttjande av
båtplats gäller dessa av föreningsstämman utfärdade särskilda bestämmelser.

§2
Båtplatsinnehavaren äger rätt att disponera tilldelad båtplats under båtplatssäsongen, som gäller från 25 april till och
med 15 november. Båtplatsinnehavaren som ej önskar att utnyttjas sin plats skall anmälas detta till styrelsen senast den
1 mars. Därvid gäller att Båtplatsinnehavaren kan återfå den årliga båtplatsavgiften, under förutsättning att styrelsen kan
upplåta båtplatsen till någon annan under båtplatssäsongen.

§3
Hamnchefen är styrelsens representant i hamnen.

Avgifter
§4
Avgifter utgår enligt vid varje tidpunkt gällande av föreningsstämma och/eller styrelse fastställd taxa.
Avgifterna skall inbetalas till KHef i enlighet med utfärdad faktura och inom den på fakturan angivna tiden. Är
beloppet ej KHef tillhanda vid angiven tidpunkt, äger KHef rätt att debitera dröjsmålsavgift samt lagstadgad
ersättning för skriftlig påminnelse.
Vidare gäller att Båtplatsinnehavaren/hyresman inte har rätt att disponera /utnyttja båtplatsen eller annan tjänst
avgiften avser innan avgiften har betalats.
Avgifter, som inte faktureras av KHef inkasseras av hamnchef eller den styrelsen utser.
Om Båtplatsinnehavaren får möjlighet att disponera ny eller annan båtplats under pågående säsong sker avgiftsdebitering från den dag erbjuden båtplats accepteras av Båtplatsinnehavaren.
För varaktig anslutning till KHefs eluttag i hamnen gäller särskilda avgifter.
För vinterliggare (16/11 – 24/4) gäller särskilda avgifter.
För gästplatser gäller särskilda avgifter.

Driftsföreskrifter						
§5
Den som disponerar båtplats skall:
*

till styrelsen anmäla varje ändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer.

*

inte utan styrelsens medgivande i varje särskilt fall, överlåta, utlåna, uthyra, eller annorledes
upplåta tilldelad båtplats.

*

På båtplats förtöja båt som för båtplatsen är lämplig.

*

då båtplatsen inte utnyttjas skall den upplåtas till Khef för uthyrning till gästande båtar.

*

parkeringskort skall anbringas väl synligt på plats i fordon. I annat fall kan felparkeringsavgift komma att utgå.

*

ha en nöjaktig försäkring tecknad för båt och utrustning

*

se till att hålla båten tillfredsställande förtöjd, förtöjningsändar och annat material är i fullgott skick, båtfjäder
används för större och tyngre båtar samt av hamnchefen underkänt förtöjningsgods omedelbart utbytes

*

iaktta hastighetsbegränsningen inom hamnen till högst 3 knop

*

inte placera jollar och o dyl på bryggor där det inte är avsett för detta

*

lägga sopor i härför avsedda behållare.

Uppställning och parkering av fordon, (båtvagnar o dyl) får endast ske inom markerade parkeringsrutor.
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§6
Båtplatsinnehavaren eller nyttjanderättshavare äger rätt att med egen båt utnyttja förtöjningsplatsen från och med
25 april fram till uppläggningsdagen, dock längst till 15 november. Hamnkapten kan för varje särskilt fall medgiva
längre nyttjanderättstid.
Vid båtplatssäsongens utgång skall båten vara avlägsnad från förtöjningsplatsen liksom allt förtöjningsgods.
Båtplatsinnehavaren skall, om styrelsen så påfordrar, överflytta båten till annan båtplats inom hamnen.
Anslutning till KHefs el-uttag får endast ske för elektriska handverktyg och då ansvarig person uppehåller sig i
båtplatsens närhet.
Båtplatsinnehavaren som vill lämna båten med el-anslutning skall lösa en särskild avgift för detta. Avgiften erläggs
till hamnchefen och Båtplatsinnehavaren får en dekal som visar att elavgiften är betald. Dekalen skall placeras väl
synlig på båten. Saknas el-dekal, har hamnchefen rätt att bryta strömmen till båten.
Om föreningen inte i tid tillhandahåller tilldelad båtplats, eller tillfällig likartad båtplats, har Båtplatsinnehavaren rätt
till nedsättning av avgift som svarar mot förseningen. Sådant dröjsmål, som orsakats av myndighets åtgärd, strejk,
lockout, väderlekförhållande eller annan sådan omständighet, som föreningen ej råder över, ger dock ej Båtplatsinnehavaren rätt till nedsättning av avgift.

Gästplatser				
§7
Hyra av båtplatser sker på följande villkor;
Ansvar för skötsel och drift av båtplatser i Kullaviks hamn åvilar styrelsen i föreningen.
Förtöjning i hamnen sker på eget ansvar och egen risk. Föreningen, styrelsen eller hamnchefen ansvarar inte för
skada eller förlust som förorsakar eller förorsakas av gästande båt eller dess besättning.
Hamnavgift erläggs enligt taxa i förskott mot kvitto.
Den som besöker gästhamnen i Kullavik skall visa hänsyn mot sin omgivning
Detta innebär bl a:
*

att toaletter med direktutsläpp inte får användas,

*

att grill får användas inom hamnområdet på anvisad plats eller efter hamnchefens medgivande,

*

att gemensamma utrymmen i land toaletter, duschar m m lämnas i samma skick man önskar finna dem i,

*

att sopor skall läggas i avsedda behållare,

*

att miljöfarligt avfall ej får läggas i de vanliga behållarna utan skall lämnas på miljöstationen,

*

att tystnad skall iakttas mellan kl 22.00 – 06.00,

*

att uppmärksamma övriga anvisningar enligt uppsatta skyltar och anslag inom hamnområdet.

Viktig information till dig som är medlem
Medlem, som inte önskar att utnyttja tilldelad båtplats för egen båt under säsongen 2011, skall
omgående meddela föreningen detta.
Om sådan anmälan görs senare än 6 april skall utsänd faktura på båtplatsavgiften betalas, om inte
annat överenskommes med föreningen. Förutsatt att föreningen kan hyra ut platsen i ”andra hand”
kommer avgiften i så fall att återbetalas.
Egen andrahandsuthyrning utan föreningens medgivande är inte
tilllåten enligt föreningens stadgar.
tillåten enligt föreningens stadgar.
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Avsändare:
Kullaviks Hamn ekon.förening
Box 68
429 22 Kullavik

