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Inkomna frågor från medlemmar enligt stadgarna § 15
		

Kontakt
.förening
Kullaviks Hamn ekon
vik
Box 68, 429 22 Kulla
5049-0267
Bankgiro:
Hamnchef
Tel hamnexp.
Tel mobil
e
info@kullavikshamn.s

Jan Jange
031-93 10 13
0706-31 68 80

se
www.kullavikshamn.
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Ingen motion har inkommit till styrelsen

Kor t fakta om
Kullaviks Ham
Antal båtplats
er
Antal medlem
mar
Intern kö
Extern kö

n

549
520
123
448

Ordförande har ordet
Först av allt så vill jag tackar alla medlemmar för det stöd som jag och övriga styrelseledamöter fått under
arbetet med vattenrättsfrågan. Detta viktiga ärende har ju varit i fokus för vårt arbete under de senaste åren
och det är med stor tillfedställelse vi nu ser fram emot en lösning. Lantmäteriet har den 17 januari 2014 tagit
beslut om fastighetsreglering som medför att Kullaviks Hamn ekonomisk förening med största sannolikhet
kommer att erhåller de vattenområden som ingick vid köpet av hamnen, även om beslutet överklagas.		
			
Jag vill också tacka för det stöd som jag fått under mina drygt 10 år som ordförande i föreningen. Att ha innehaft detta förtroendeuppdrag under så lång tid har varit mycket ärofyllt och stimulerade. Jag har också känt
ett stort stöd från övriga styrelseledamöter under dessa år och vi har tillsammans försökt att gör hamnen till
en väl fungerande och trivsam båthamn. 					
Jag hoppas att 2014 kommer att bli det år då hamnföreningen kan återuppta arbetet med att utveckla		
hamnen till en modern hamn där alla kan trivas.					
Jag tackar härmed för mig och önskar alla lycka till i det fortsatta arbetet med hamnen.			
		
							
			
Claes Wittboldt, ordförande, Khef
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Styrelsen informerar
Styrelsen har under året haft 12 styrelsemöten. Därutöver har arbete skett i olika arbetsgrupper med delar av
styrelsen inblandade.
Arbetet med vattenrättstvisten har i huvudsak Claes Wittboldt, Greger Stadenfeldt och Ove Svahn ansvarat för.
Då Claes Wittboldt och Greger Stadenfeldt inte ställer upp för omval i samband med föreningsstämman
27 mars 2014, har det bildats en arbetsgrupp inom styrelsen som skall överta deras arbetsuppgifter i detta ärende
och driva frågan vidare.
I den fastighetsreglering som Lantmäteriet beslutade om den 17 januari 2014 fick vi gehör för våra synpunkter
och även om frågan inte är helt avgjord ännu, så ser vi med tillförsikt på framtiden (se nedan).
Vattenrättsfrågan
I nuläget pågår följande tvister:
1. Lantmäteriärende
		
a. I ärendet har hamnen enligt beslut hos lantmäteriet rätt till vatten som i huvudsak innefattade vårt
			 område som framgår av köpeavtalet med kommunen.
		
b. Lantmäteriet har i sitt beslut på ett tydligt och välmotiverat sätt angivit rätt för överföring av del av
			 vatten från fastigheterna Kyvik 1:33 och Kyvik 1:41 till hamnfastigheten.
		
c. Överklagande har dock lämnats av båda fastigheterna Kyvik 1:33 och Kyvik 1:41.
		
d. Nu påbörjas prövningen av deras överklagande hos mark-och miljödomstolen.
		
e. Den prövningen kommer med all sannolikhet pågå under större delen av 2014.
		
f. Ersättningsfrågan för det område av vattnen som överförs är dock ännu inte avgjord. Det kommer att
			 ske först när frågan om överföring av vattenområdet har vunnit laga kraft.
2. Avhysning (särskild handräckning)
		
a. Både vattenrättshavarna har begärt avhysning.
		
b. Hamnen har i avvaktan på lantmäteriprövning begärt att frågan skall hållas vilande.
		
c. Om överföring av vattenområde vinner laga kraft så torde ärendet om avhysning inte medges.
Hamnföreningen har i samråd med Kungsbacka kommun samt ombud genomdrivit en öppen och tydlig handläggning av dessa ärenden.
Det är med stor tillfredställelse hamnens bedömning nu vinner gehör. Vi bedömer att det med stor sannolikt kommer
att innebära att vattenområdet överförs till hamnen.
Det tråkiga är att hamnen under denna period inte kunnat genomföra nödvändiga förändringar inom hamnanläggningen. Vi har genomfört denna handläggning med ändå liten påverkan av den dagliga driften. Vi har kostnader för
ombud men i relativt begränsad utsträckning. Styrelsen har dels genom eget arbete men även genom försäkringsersättning kunnat hantera uppkomna kostnader för ombud m m.
Vi ser dock med tillförsikt på framtiden och hoppas läget kommer att klarna under 2014.
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Styrelsen för Kullaviks Hamn ekon. förening kallar
härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den
27 mars 2014 kl. 18.30 i Kullaviksskolans matsal.
§ 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 redovisning av vattenrättstvisten.		
§ 8 Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2013.		
§ 9 Revisorernas berättelse.		
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning.		
§ 11 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.		
§ 12 Beslut med anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen.		
§ 13 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.		
§ 14 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.		
§ 15 Val av styrelsens ordförande.		
§ 16 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.		
§ 17 Val av revisorer jämte suppleanter.		
§ 18 Val av valberedning.		
§ 19 Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde.		
§ 20 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.		
§ 21 Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn.		
§ 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 25 februari 2014
Styrelsen för
Kullaviks Hamn ekon. förening
.
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31
Förvaltningsberättelse 2013
Under året som gått, har följande underhålls- och investeringsarbeten utförts, i enlighet med fastställd			
plan och budget. Här nedan redovisas en del av det som utförs.							
Hamnplan

Miljöstationen har flyttats från hamnplan till en plats mellan B och C-bryggan. Arbetet med förstärkning av
slänten mellan bryggorna J, K och L, samt vid nuvarande kran, är framflyttat. Olika alternativ på sanitetspump,
mastkran och spolplatta har bedömts. I nuläget är dessa arbeten planerade i det stora arbetet med kajen.		
Piren

Nya blomsterlådor har placerats på piren, mellan dessa har vi byggt bänkar, allt för att öka trevnaden. 			
Räddningsstegar har monterats utefter piren. Slangvindor för vatten har monterats.					
Brygga B

Y-bommar har förnyats (ca 25 st) samt infästningarna till pontonerna har setts över. Kablar mellan uttagsstolparna har bytts. Förbättring av kabelskyddet har skett i samband med denna översyn. Räddningsstegar
har införskaffats och monterats på pontonerna. Kontroll har skett av kättingar mellan pontoner och ankare.
Ett antal slitna kättingar har förnyats.
Brygga C

Räddningsstegar har monterats på pontonerna. Kontroll har skett av kättingar mellan pontoner och			
ankare. Ett antal slitna kättingar har förnyats.						
Brygga D,E,F, G, H och J

Förnyat bryggan vid J-bryggans fäste, samt utfört en ny förstärkt konstruktion. Räddningsstegar har
monterats på pontonerna. Kontroll av kättingar har skett mellan pontoner och ankare. Ett antal slitna
kättingar har förnyats.		
Brygga K och L

Kontroll av kättingar och ankare och i samband härmed förnyat ett antal kättingar.					
Kontor

Smärre arbeten har skett inom kontoret.
El: utrustning

Färdigställt elinstallationen på B-bryggan samt försett friggeboden och miljöstationen med belysning. 			
Omdisponering av pontoner

I avvaktan på en lösning av vattenrättenstvisten så dröjer projektet med omdisponering av båtplatser
med därtill hörande förändringar av bryggorna. Vi hoppas dock att tvisen skall vara löst under 2014 så att
projektet kan återupptas.						
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Verksamheten i sammanfattning under räkenskapsåret
				

Drygt ett hundratal medlemmar har anmält att de tillfälligt under 2013 inte önskat utnyttja				
tilldelad båtplats, som då genom föreningens försorg har hyrts ut i ”andra hand”.				
				
*
Hamnen är medlem i Gästhamnsguiden.			
*
Antalet gästdygn har varit 139 (235) st.			
*
Antalet medlemmar uppgår vid verksamhetsårets utgång till 520 (521) st. 			
*
Fullt betalda medlemsinsatser är 543 (544) st.			
*
Externa båtplatskön innehåller 448 (452) köande och internkön 123 (132) st.			
Uppskrivningsfond				

Uppskrivningsfonden uppgår till 12,3 miljoner efter att föregående års avskrivning på uppskrivningsfonden överförts till fritt eget kapital enligt Årsredovisningslagen kap. 4, § 8.					
Investeringar				

Föreningens investeringar under räkenskapsåret har uppgått till 444 (515) tkr. 				
			
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 516 817 (förlust 846 439) kr.				
								
Förslag till behandling av vinst/förlust
Föreningen redovisar
Balanserad förlust
-2 028 383 kr
Överföring uppskrivningsfond
542 280 kr
Årets förlust
-516 817 kr
Ansamlad förlust
-2 002 920 kr			
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten 2 002 920 kr, överförs i ny räkning. Samt att den del av 			
uppskrivningsfonden som motsvarar avskrivningen på uppskrivningsbeloppet, 542 280 kr, 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 kr

				
		
Not
			
Rörelsens intäkter			
Årsavgifter båtplatser			
Andrahandsuthyrning / Omflyttn avgift			
Vinterliggare			
Köavgifter			
Gästplatsavgifter			
P-avgifter			
El-avgifter			
Medlemsavgifter			
Försäkringsersättning			
Övriga intäkter			
			
Summa rörelsens intäkter			
			
			
Rörelsens kostnader			
Kostnader löpande hamndrift		2
Övriga externa kostnader
3		
Personalkostnader		4
			
Summa rörelsens kostnader			
			
Resultat före avskrivningar			
			
Avskrivningar		1
			
Resultat efter avskrivningar			
			
			
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande intäkter			
Räntekostnader och liknande kostnader			
			
Resultat efter finansiella poster			
			
Bokslutsdispositioner			
			
Resultat före skatt			
Skatter		1
			
			
Årets resultat			
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2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

1 383 010
240 863
46 400
72 512
20 824
163 668
81 974
153 300
185 003
27 771

1 289 680
234 617
54 000
70 080
35 480
127 673
68 817
155 500
29 262

2 375 325

2 065 109

-378 585
-704 422
-575 419

-404 797
-691 247
-592 104

-1 658 426

-1 688 148

716 899

376 961

-1 183 440

-1 157 787

-466 541

-780 826

398
-50 674

808
-66 421

-516 817

-846 439

0

0

-516 817
0

-846 439
0

-516 817

-846 439

					
Balansräkning
Belopp i kr

Not
2013-12-31
2012-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar
1		
Byggnader och mark
5
10 718 233
10 969 115
Maskiner och andra tekniska anläggningar
6
11 390 506
11 878 658
Summa anläggningstillgångar		

22 108 739

22 847 773

Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar
1		
Kundfordringar		
73 025
56 633
Övriga kortfristiga fordringar		
18 121
47 982
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
94 123
52 711
Summa kortfristiga fordringar		
185 269
157 326
Kassa och bank		

558 388

255 764

Summa omsättningstillgångar		

743 657

413 090

SUMMA TILLGÅNGAR		

22 852 396

23 260 863

EGET KAPITAL OCH SKULDER			
			
Eget kapital
7		
Bundet eget kapital			
Inträdesinsatser		
51 500
51 500
Båtplatsinsatser		
10 814 700
10 660 116
Uppskrivningsfond		
12 288 608
12 830 888
Summa bundet eget kapital		
23 154 808
23 542 504
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst/förlust		
-1 486 103
-1 181 944
Årets resultat		
-516 817
-846 439
Summa fritt eget kapital		
-2 002 920
-2 028 383
			
Summa eget kapital		
21 151 888
21 514 121		
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder/medlemmar		
5 710
7 010
Leverantörsskulder		
50 674
85 347
Checkräkningskredit		
1 500 000
1 500 000
Upplupna kostnader		
90 357
97 918
Övriga kortfristiga skulder		
53 767
56 467
			
Summa kortfristiga skulder		
1 700 508
1 746 742
			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		 22 852 396
23 260 863
Ställda säkerheter, Pantbrev		
1 500 000
Ansvarsförbindelser		
inga

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 innefattar skatt som skall betalas 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 Kostnader, löpande hamndrift i kr		

2013

2012

Underhåll/ reparation hamnanläggning		
Vatten och avlopp		
Renhållning, städning		
El för drift		

218 978
10 673
34 696
114 238

247 761
15 298
41 605
100 133

Summa kostnader löpande drift		
378 585

404 797

Not 3 Övriga externa kostnader i kr		

2013

2012

Kostnader hamnexpedition		
28 057
22 494
Bevakningskostnader		
59 193
54 717
Fastighetsskatt		
19 465
18 985
Redovisningstjänster		
113 953
110 794
Revisionsarvode		
22 250
IT-Program/tjänster		
22 374
18 193
Kostnader vattenrättstvist
1)
286 973
295 378
Konsultarvoden och övriga adm. tjänster		
13 313
21 913
Övriga externa kostnader
2)
138 844
148 773
Summa övriga externa kostnader		
704 422

10

691 247

Not 3 forts. Specifikation av kostnader

2013		

2012

1) Spec. av Kostnader vattenrättstvist *)			
- Advokatkostnader 			 246 548
143 028
- Konsultarvode 		
30 425
137 350
- Övriga extrakostnader i form av porto, kuvert m.m.		 10 000
15 000
			
286 973
295 378
*) Försäkringsersättning har erhållits med 185.003 kr 			
			
2) Spec. av Övriga externa kostnader			
- Förbrukningsmateriel			
3 216
8 994
- Annonsering och övrig reklam			 11 658
4 715
- Arbetskläder och skyddsmateriel			
916
11 724
- Kontorsmateriel och trycksaker			 22 194
15 245
- Årsredovisning och kallelse inkl utskick och tryck 			 52 160
52 146
- Porto			
6 092
7 550
- Försäkringskostnad			 13 929
11 135
- Telefon, datakommunikation och mobiltelefon			 15 135
13 164
- Bankavgifter			
6 647
4 859
- Övriga förvaltningskostnader			
6 897
19 241
			
138 844
148 773
Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala avgifter i kr		

2013

2012

Löner och ersättningar har uppgått till:					
Styrelsen			
73 932
74 980
Övriga anställda			 376 133
381 979
Summa löner och ersättningar			 450 065
456 959
					
Sociala avgifter enligt lag och avtal			 125 354
135 145
					
Summa löner, andra ersättningar och sociala avgifter		 575 419
592 104
Not 5 Byggnader och mark i tkr

2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden			
5 875
Uppskrivning byggnader och mark			
6 852
Inköp			
0
Försäljning och utrangering			
0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde			 12 727

5 875
6 852
0
0
12 727

Ingående avskrivning			
1 758
1 507
Årets avskrivning			
251
251
Utgående ackumulerad avskrivning			
2 009
1 758
					
Redovisat värde för fastighet i Sverige			
10 718
10 969
					
Taxeringsvärde för fastighet i Sverige			
4 119
3 797
					
Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar i tkr
2013-12-31
2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden			
9 927
9 412
Uppskrivning hamnanläggningen			
8 148
8 148
Inköp			
444
489
Inköp maskiner, andra tekn anl			
0
26
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde			 18 519
18 075
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Not 6 forts.			
2013-12-31
2011-12-31
		
Ingående avskrivning							 6 196
5 290
Årets avskrivning enligt plan, hamnanläggningen						
914
890
Årets avskrivning enligt plan, maskiner, andra tekn anl				
16
14
Årets avskrivning enligt plan, datorer							
2
2
Utgående ackumulerad avskrivning							 7 128
6 196
						
Redovisat värde för maskiner och andra tekniska anläggningar			 11 391
11 879
Not 7 Förändring eget kapital i kr
		
		

Inträdesinsatser

Båtplatsinsatser

Uppskrivn.
fond

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

Eget kapital 2012-12-31		
51 500
10 660 116
12 830 888 -2 028 382
Båtplatsbyten / betalda insatser			
154 584			
Avskrivning på Uppskrivningsfond				
-542 280
542 280

21 514 121
154 584
0

Årets vinst/förlust					

Eget kapital 2013-12-31		

-516 817

-516 817

51 500		 10 814 700 12 288 608 -2 002 919 21 151 888

Not 8 Anställda och styrelse				
			2013
Medelantalet anställda			
1
varav män			
100%

2012
1
100%

Styrelseledamöter			2013
varav män			
7
varav kvinnor			
1
Totalt			8

2012
5
1
6

Styrelsesuppleanter			2013
2012
varav män			
4
4
varav kvinnor			
0
0
Totalt			4
4
					
Kullavik 2014-02-25
					

Claes Wittboldt
Christina Brodd
Ove Svan		
Ordförande				
					
Ola Johansson

Greger Stadenfeldt

Håkan Berntsson

Mats Pegelow

Jan Strömbäck			

Vår revisionsberättelse har avgivits 2014-02-26

Per-Acke Jacobsson
Auktoriserad revisor		
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Christer Nyberg

		

Revisionsberättelse

sid 1 (2)
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Revisionsberättelse

Per-Acke Jacobsson
Auktoriserad revisor
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sid 2 (2)

Christer Nyberg

Valberedningens förslag till ledamöter inför
ordinarie föreningsstämma 2014-03-27
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.
Uppdrag
Namn
Mandattid
		
Ordförande
Mats Pegelow
Nyval till 2015
		
		
Ordinarie ledamöter
Christina Brodd
Vald till 2015
Ove Svan
Vald till 2015
Jan Strömbeck
Vald till 2015
Ola Johansson
Omval till 2016
Claes Berg
Nyval till 2016
Anders Halvor
Nyval till 2016
Ulf Wetterlund
Nyval till 2016
		
Suppleanter
Ingemar Nordlund
Vald till 2015
Robert Rönnbom
Vald till 2015
Tomas Jange
Omval till 2016
Göran Rehmberg
Omval till 2016
		
		
Ordinarie revisorer
Per-Acke Jacobsson
Omval till 2015
Leif Danielsson
Nyval till 2015
		
Revisorsuppleanter

Stig Johansson
Benny Helgesson

Omval till 2015
Omval till 2015

Kullavik 2014-02-04		
Leif Danielsson

Dan Manhed

Stephen Matiasson
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Verksamhetsplan 2014 		
Avgifter
Styrelsen föreslår även för 2014 en höjning av en del avgifter (se sidan 16 Avgifter och budget 2014). 			
Avgifterna höjs för att kunna utföra förbättringar i hamnen, men också för att kunna upprätthålla fortsatt
god service. Den pågående vattenrättstvisten kommer även under 2014 att förorsaka en del kostnader.		
						
Omdisponering av pontoner			
Vi avvaktar vidare åtgärder till följd av den oklarhet som ännu råder i vattenrättsfrågan. Det har skett olika
typer av förberedelser till de olika scenarier som kan tänkas uppstå. Hamngruppen har gjort en genomarbetad plan för de eventualiteter som kan uppstå. 						
						
Piren
Längst ut på piren kommer det att tillverkas och monteras två stycken bänkar med blomsterlådor.
Hamngruppen har bedömt att vi nu måste byta balkar och trädäcket på piren. Det måste göras en nykonstruktion för balkarna till däcket. Däcket kommer att konstrueras på så sätt att påverkan vid
isbildning minimeras.						
			
				
Hamnplan
Då vi i dagsläget inte kan se när i tiden vi kan starta med vision etapp 1, med omdisponering av			
hamnytor, kommer vi att mellan miljöstationen och friggeboden, bygga en materialgård som kan			
rymma vårt skrymmande material.
En cykelparkering arrangeras vid ångbåtsbryggan, den förses med ett cykelställ som monteras
utefter muren.						
Förtstärkning sker av däck vid kran, eftersom det befintliga däcket är mycket dåligt.				
							
Pontonerna
Förstärkningsarbete sker av pontonerna samt en ny konstruktion monteras för övergångarna mellan pontonerna. Nya bommar kommer att monteras och ersätter de bommar som har rostat sönder. Det blir byte av
ett 10-tal bommar. Ny skoning sker vid D-pontonen, för att säkerställa bommens infästning.			
Övrig verksamhet i hamnen 2014, blir det återkommande underhållsarbetet, i enlighet med budgetförslaget.
Hamnbassängen		
Med anledning av att vi märker av att det grundar upp i hamnen, har vi startat en planering och bedömning
av priset för en revisionsmuddring. Det är främst den inre delen av hamnen som vi märker har blivit grundare. Vår beräkning är att ca: 6.000 m3 muddermassa skall forslas bort. 					
Det förekommer även en viss erodering vid våra kajer, mellan ponton J och M samt mellan ponton B och
västra slipen. Vår plan är att utföra dessa reparationsarbeten när vattenfrågan är löst.				
Arbetet med kajen mellan J och M inkluderades tidigare i den självfinansierade omdisponeringen av		
pontoner. Tyvärr så tillkommer nu en del kostsamma arbeten så som revisionsmuddring och spontning
mellan B-pontonen och västra slipen. Därutöver har även miljökrav på spolplatta och toatömning			
tillkommit, vilket fördyrar den totalt tänkta investeringen.
För att kunna genomföra den totala investeringen, ser vi på en eventuell lösning, att söka en kommunal
borgen, för att täcka det glapp som uppstår mellan utförande och till det att vi får betalt för de ökade
båtplatsytorna.						
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Styrelsens förslag till avgifter och budget för år 2014		
Angivna värden är inklusive moms, (föregående års värde anges inom parentes)			
Medlemsavgift enligt stadgarnas § 7 300 (300) kr.			
Båtplatsavgift 155 (145) kr per kvm avgiftsyta.			
Avgift för P-kort  350 (300) kr.			
Avgift för sommarel 700 (625) kr per debiteringsperiod.
Administrativ avgift vid tillfällig omflyttning till större båtplats utgår med ett tillägg på 75 (75) kr per kvm  
erhållen tilläggsyta med en minimiavgift på 500 (500) kr.						
•
Köavgift enligt stadgarnas § 4 200 (200) kr.			
•
Omräkningstalet för medlemmarnas maximala värde vid försäljning eller byte av båtplats,
enligt stadgarnas § 6, föreslås vara 1,366 (1,365) för 2014, avrundat till helt antal kronor.			
			
OBS! Vid betalning av fakturor senare än angivet förfallodatum debiteras en förseningsavgift på 200 kr.			
			
Budget 2014 i tkr (exklusive moms)				
•
•
•
•
•

Intäkter		
		Kostnader
Årsavgifter
båtplatser
1 555
		
Löpande drift
Andrahandsuthyrning
/ omflyttn avg
315
		
Underhåll / rep. hamnanläggn.
-250
Vinterliggare
45
		
Vatten och avlopp
-25
Köavgifter
70
		
Renhållning städning
-50
Gästplatsavgifter
25
		
El för drift
-100
P-avgifter
195
		
S:a löpande drift
-425
		
El-avgifter
90
		
Övriga externa kostnader
Medlemsavgifter
155
		
Kostnader hamnexpedition
-30
Övriga intäkter
25
		Bevakningskostnader
-60
S:a intäkter
2 475
Fastighetsskatt
-20
		
		Redovisningstjänster
-90
Investeringar
2014		
		Revisionsarvode
-25
Hamnplanen
65
		
IT-Program/Tjänster
-25		
Piren
85
		
Övriga
adm.
Tjänster
-25
Övriga bryggor
10
		
Övriga externa kostnader
-175
Tömningsstation
(klar 2015)
100
		
S:a
övr
externa
kostn.
-450
Verktyg till hamnkontoret
40
			
S:a investeringar
300
		
Löner och andra ersättningar
			
		
Löner inkl. soc. kostnader
-575
		
		
Styrelsearvode inkl soc. kostnader
-75
		
S:a löner och andra ersättn.
-650
		
		
		
Finansiella poster
		Räntekostnader
-50
		
		
Avskrivningar
		
Byggnader och inventarier
-650
		
Uppskrivningsfond
-542		
		
S:a kostnader -2 767		
		
		
Budgeterat resultat
-292
		
		

Budgeterat resultat exkl. avskrivning
på uppskrivningsfond

		

250		
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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 2014, 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.
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Aktiviteter

under 2014
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Avsändare:
Kullaviks Hamn ekon.förening
Box 68
429 22 Kullavik

