Viktiga telefonnummer / information.
Ordförande
v.ordförande
Sekreterare
v. sekreterare
Kassör
v.Kassör
Hamnkapten
v.Hamnkapten
Varvschef
v.Varvschef
Vaktchef Källhagen
v.Vaktchef Källhagen
Vaktchef Hundudden
v.Vaktchef Hundudden
Miljöombud

Gustav Stjernevall
Lennart Stark
Marianne Bjurström
Agneta Ekengren
Roger Andersson
Anders Lundh
Magnus Faxén
Patrik Eriksson
Mats Andersson
Fredik Strark
Bengt Göransson
Patrik Eriksson
Tommy Svensson
Niklas Granström
Lennart Stark

070-640 52 83
070-814 42 85
070-624 82 41
070-693 53 76
070-216 52 92
076-337 90 03
073-939 99 73
070-753 67 32
070-482 93 11
076-724 75 71
070-623 62 49
070-753 67 32
070-535 20 63
070-864 15 29
070-814 42 85

Förtöjning
Förtöjningsmaterielen ska ha av hamnkapten godkända dimensioner och
kvaliteter.
För bojförtöjning gäller: Linan mellan båt och boj ska vara försedd med
fastsplitsat kaus och merxhake. Mellan båt och ponton ska varje båt ha
minst två linor med fastsplitsad kaus och fjäder. Fjädrarna ska vara fästa i
pontonens moringar med schacklar. Varje lina till pontonen ska
dessutom vara försedd med säkerhetskätting mellan linans kaus och
pontonens moring. Av hamnkaptenerna kan annan fjädrande utrustning
godtas. Förtöjningslinorna ska alltid vara väl sträckta. Stora
förändringar kan ske då vattenståndet ändras.
Medlemmar med bryggplats ska efter avslutad säsong själv ombesörja
borttagning av bryggfjädrar.
För bomförtöjning gäller: Båten förtöjs med 4 linor i båtbommarnas
förtöjningsöglor. Varje lina ska vara försedd med förtöjningsfjäder typ
”Horda” eller liknande. Båten förtöjs så att den med sträckta linor ligger ca
40cm från bryggan och med lika stort avstånd till bom på bägge sidor.

Varje båt skall föra DMK’s standert

Minneslista 2018-2019
Se även vår hemsida:
www.dmk.nu

Djurgårdsbrunnsvikens
MotorbåtsKlubb

Avgifter:
Inträdesavgift
Årsavgift aktiv
Årsavgift klubbsupport
Påminnelseavgift
Hamnavgift breddecimeter ”båtbredd”
Gäller f.o.m. 2010

Varvsplats
8000:- kr
500:- kr/år
200:- kr/år
50:- kr/gång
130:- kr/dm
(Båtens bredd i dm x 105:-)

Försummelseavgift
Vid utebliven arbetsplikt
1000:- / tillfälle
Vid uteblivet vaktpass
3500:- / person
Förseningsavgift vid betalning efter förfallodag 50:Ej betald 14 dagar efter påminnelse blir förseningsavgiften 500:- kr / tillfälle

Varvsavgifter
Avgiften beräknas på båtens längd (inkl. badstege, motor, drev + 0,8 m) x
båtens bredd (+ 0,8 m) gånger 105:- Minimiavgift 1500:Slipavgift uppt/sjösättning, på 200kr påförs höst/varvs aviseringen (100:-/tillf.)
Varvsavgiften ska vara klubben tillhanda senast den 31 augusti

Upptagnings- och sjösättningsdagar.
Observera att sjösättningsdagen 2019 blir fastställd i och med att Du bokar
upptagningsdag
Upptagning år 2018
= Sjösättning år 2019
Lördagen den 22 september
Söndagen den 23 september
Lördagen den 13 oktober
Söndagen den 14 oktober

Lördagen den 11 maj
Lördagen den 11 maj
Lördagen den 27 april
Lördagen den 27 april

Extra slipavgift vid sjösättning på icke ordinarie sjösättningsdag eller vid tillfällig
upptagning med sjösättning inom en timme utgör 250: -kr. Vid tillfällig upptagning
och sjösättning senare eller på annan dag utgör avgiften 500:- kr Betalas till
slipbasen.
Båt som ligger kvar efter noterad sjösättning debiteras extra varvsavgift
å 105:- kr/ per dygn.
Extra avgift för sjösättning efter ordinarie sjösättningsschema 1.000:-/tillfälle
Båt som ligger kvar i sjön efter sista upptagningsdag debiteras extra hamnhyra å
130:- kr/ per dygn.
Extra avgift för upptagning efter ordinarie upptagningsschema1.000:-/tillfälle
Städning av klubbhus. De medlemmar som har sin båt på varvet under
säsongen 2018-2019 skall snarast efter att båten torrsatts, anteckna sig på
städlistan i klubbhuset. Denna städning skall ske vid ett tillfälle under säsongen.

För att erhålla varvsplats 2018/19 ska Du före den 31 augusti 2018
fullständigt fylla i och sända in det av styrelsen utsända röda svarskortet,
samt betalt varvsavgiften. Båtens mått ska anges. (Största bredd och längd
inkl badstege, drev och motor)
Avsägelse av begärd varvsplats ska göras senast tre veckor före upptagningsdagen. Sker ej avsägelse inom stadgad tid uttages hel varvsavgift.
Från den 25 augusti kommer en lista att finnas i klubbhuset Källhagen
där medlem antecknar önskad upptagningsdag/pass.
Medlem som inte inkommit med ansökan om hamn- eller varvsplats eller
betalt avgifter senast den 31 mars respektive den 31 augusti tilldelas plats
endast i mån av tillgång.
Information Högtrycksspolning
Klubben tillhandahåller vid de allmänna upptagningsdagarna högtrycksaggregat för renspolning av båtbottnarna innan båtarna lämnar upptagningsvagnen. I övrigt är högtrycksspolning ej tillåten på varvet.
Täckning alla båtar på varvet ska vara täckta mellan 15 november och 31
mars. Under perioden utgår en avgift om 300kr/vecka tills det att båten är
täckt. Namn och medl.nr. skall vara angivet väl synligt på båtbockarna. Efter den 15 november kommer överblivet ställningsmateriel
och bockar att kastas.
Elanslutning Medlem som ansluter maskin, belysning eller annan
elektrisk utrustning till klubbens eluttag ska ovillkorligen tillse att
stickkontakten är utdragen efter avslutat arbete för dagen.
Städning av varvet kommer att ske onsdagen den 16 Maj 2018 kl.18.00
Medlemmar som har jämnt medlemsnummer städar jämna årtal, medlemmar
som har udda medlemsnummer städar udda årtal.

Vaktinformation.
Medlem med båt i Källhagen skall gå två vaktnätter, medlem med
båt på Hundudden skall gå en vaktnatt.
De som har hamnplats på Hundudden antecknar sig på vaktlistan i
DMK:s Klubbrum f.o.m. mars dock senast den 1 april. De som har
hamnplats i Källhagen antecknar sig på vaktlista i DMK:s klubbrum
senast vid första sjösättningen, därefter tilldelar vaktchefen vaktpassen.
Vaktlistan för källhagen finns tillgänglig 1/4
Därefter är det medlemmens skyldighet at ta reda på vilken vakt som han
blivit tilldelad och också gå den vakten.
Om det vid första sjösättningen visar sig att det saknas vakt någon
dag under veckorna 18-19, skall luckorna i första hand fyllas av
de som då ligger vid bryggorna. Ändring i vaktlistan får ske först efter
kontakt med respektive vaktchefer.

