NORREBORGS FÖRENINGSHAMN
EKONOMISK FÖRENING
Information våren 2020
Föreningsstämma
Stämman för verksamhetsåret 2019 i Norreborgs Föreningshamn kommer att hållas söndagen den 7 juni
2020, klockan 10.00. Efter hamnmötet kommer årsmöte att hållas för Hvens Båtklubb, i vilken alla
andelsägare automatiskt är medlemmar. Mötena äger rum i drivhuset på ”Godset”, Landsvägen 51. Kallelser med
dagordning, kommer att anslås på vår informationstavla i Norreborg. Övrig för årsstämman aktuell information
finns tillgänglig hos ordförande Staffan Andersson.

Inbetalning till föreningen
Årsavgift för år 2020 och ev. beting för år 2019 mm ska betalas enligt bifogad lista till SWEDBANK
clearing-nummer 7427 och kontonummer 1206024 eller bankgironummer 682-7349. Ange båtplatsnummer på
inbetalningen. Sista betalningsdag är den 31/3 2020.

Arbetsdagar
Ett beting av en arbetsdag per andelsägare skall utföras årligen. Arbetsdagens längd är 7 timmar mellan kl.
08.00 och 16.00 och kan ske vid två tillfällen, på våren eller på hösten.
Andelsägare som inte utför sitt beting vid något av de båda tillfällena i år kommer att debiteras med
2000 Skr för år 2020.

Lördagen den 18 april 2020 blir därför vårens egentliga arbetsdag.
De 20 först anmälda får delta denna dag.
Lördagen den 10 oktober 2020 blir höstens arbetsdag.
Övriga får delta på hösten.
Föranmälan ska göras senast två veckor före arbetsdagen till Andrè Persson,
cap.norreborg@gmail.com
Det räcker inte att bara komma till hamnen på arbetsdagen, föranmälan och deltagande utgör båda tillsammans
underlag för avgiftsbefrielse. Vi måste ha er föranmälan för planeringen av arbetsdagen.

Maila till sekreterare@norreborgshamn.se eller ordforande@norreborgshamn.se
när du har ny adress eller nytt telefonnummer.

Båtplats upplåtes endast för egen båt. Delägande av båtplats tillåts inte.
Föreningen kräver att samtliga andelsägare har försäkring för den båt som finns placerad på den anvisade
platsen. Uppgifterna ska lämnas på det formulär som finns på vår hemsida www.norreborgshamn.se,
och skickas till sekreterare@norreborgshamn.se .

Bilar får inte parkeras utan tillstånd inom hamnområdet.
Sista dag för sjösättning är den 17 maj och därefter ska båtar, båtvagnar samt pallningar
vara borttagna från hamnområdet.
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