Bondö Marina avgifter
Nuvarande avgifter
Inträdesavgift:
Medlemsavgift:
Stuga/förrådsarrenden:
Båthusarrende:
Gästplats brygga och husbilar:
Vinterplatsarrende båt:

1870 kr
800 kr/år
1470 kr/år
16 kr /kvm + 970 för VA och el anläggning
100/70 kr/dygn med/utan el
Gästplats medlem halva priset
500 kr

Avgifter/insatser bryggor enligt ursprunglig beräkningsmodell vid inköp av bryggor. Finns som en
beräkningsmall på hemsidan.
Förslaget från styrelsen är oförändrade avgifter/arrenden, förutom för vinterplatsarrende båt.
Föreslagna tillägg-ändringar
Styrelsen konstaterar att det inte finns något större behov av att totalt sett öka intäkten i någon högre
grad, men trots detta så behövs det kompletteras med nya arrenden och justeras något arrende.
Vi måste se till att hålla alla arrendeavgifter för fordon under drygt trettiotusen, i annat fall blir vi
momspliktiga på den delen. I detta sammanhang är en båt ett fordon skattemässigt. Total intäkt idag
ca 16 000 kr, så det finns fortfarande marginal.
Förslag till arrende sommaruppställning båt på land, för medlem som av olika skäl beviljats detta av
styrelsen: 500 kr år 1, 1000 kr år 2 och 2000 kr år 3. Därefter ska båten bort.
Förslaget fastställdes av mötet.
Förslag till arrende sommaruppställning vagn/vagga, i mån av plats: 200 kr.
Förslaget fastställdes av mötet.
Förslag att differentiera arrendet för vinteruppställning efter båtstorlek. Förslaget bygger helt enkelt
på att större båtar tar mer plats och att upplagsområdet är begränsat. Styrelsen tycker också att
medlemmar som endast är med för vinterförvaring av båtar skall ha en högre avgift än övriga
medlemmar. Tanken med marinan är inte att vara en förrådsplats.
För att exemplifiera tog kassören fram ett exempel (sid 2), som enkelt går att hantera i BAS,
föreningens administrativa system. Exemplet visar konstruktionen inte den föreslagna prisnivån.
Efter viss diskussion föreslår mötet att styrelsen gör en ny prissättning baserad på följande:
•

•

För de med båtplats i marinan görs en differentiering av priser, utifrån att prisnivån skall vara liknade
de övriga arrenden som föreningen har, förråd och båthus, som differentieras utefter båtens längd.
Minipris 500 kr för båt <=6m och ca. 900 Kr för en 12m båt.
För de utan båtplats görs en prislista i princip enligt exemplet ovan, men minipris på ca 800 och en
högre prisnivå.

