Till Alla medlemmar i Soluddens Båtklubb
Styrelsen har under våren haft en del diskussioner med en medlem, som enligt styrelsens uppfattning
bygger på missförstånd. Vi vill därför tydliggöra några frågor nedan.
Den ordning vi tillsammans bestämt att ha i klubben framgår av stadgarna. Stadgarna är kortfattade
och vi kommer därför, för ordningens skull, att bilägga dessa ”förklaringar” till stadgarna på nästa
ordinarie möte.
Medlemskap i Soluddens Båt Klubb (SBK) – fördelning av båtplatser
Medlemmarna i SBK har betalt en engångsavgift och därefter årsavgift för sitt medlemskap i SBK.
Medlemskapet berättigar till en båtplats vid klubbens bryggor. Den ”fysiska” platsen (numret på
bryggan) tilldelas varje år av hamnkaptenen.
Normalt sett – om man inte bytt båt – har man samma båtplatsnummer som tidigare år. Ibland gör
dock hamnkaptenen en förändring, som diskuteras med respektive medlem. Tex när styrelsen anser
att belastningen på bryggorna måste rättas till eller när någon köpt en större båt som kräver en
bredare båtplats, samtidigt som en annan medlem sålt sin båt eller köpt en mindre men innehar en
större båtplats.
Storleken på tillfälligt gästande båtar går inte före klubbmedlemmars behov.
Överlåtelse av Medlemskap
Båtklubben har enligt stadgarna rätt att lösa in ett medlemskap som någon vill avträda. Inlösen sker
då med de 15.000:- kronor som medlemmen ursprungligen inbetalt vid medlemskapets start. Detta
har inte alltid skett tidigare utan vissa transaktioner har gjorts mellan gammal medlem och ny och
därefter godkänts av Styrelsen. Förfaringssättet har skapat problem och missförstånd!
Styrelsen kommer därför från och med nu att alltid lösa in medlemskap som blir lediga med 15.000:kronor och därefter vidareförmedla det till ny medlem enligt nedan.
Klubben har en turlista på medlemmar i Grundviks villaägareförening som vill ha sin båt vid klubbens
bryggor. Styrelsen förmedlar ledigt medlemskap i turordning enligt den listan, med undantag för
fastighetsförvärv beskrivet i nästa stycke.
Sedan tidige har en praxis utvecklats att när någon säljer sin fastighet och en ny medlem inträder i
Grundviks villaägareförening så har den nye ägaren rätt att överta den gamle fastighetsägarens
medlemskap i SBK, dvs gå förbi i den kö som föreningen har. Styrelsen anser att det är en rimlig
ordning och kommer därför att förmedla platsen till en ny fastighetsägare före namn på kölistan.
I övrigt önskar styrelsen att alla medlemmar läser igenom stadgarna!
Bästa sommarhälsningar
Styrlesen

