Till samtliga medlemmar i BMBK
Det är dags att betala medlemsavgifter och andra avgifter för säsongen 2017/2018.
(Vårt verksamhetsår löper från 1 maj till 30 april året därpå.)
Inbetalning för säsongens medlemskap och avgifter för bryggplatser m.m. görs som vanligt till
BMBK:s Plusgiro nr 806860-3 och förfallodag är den 30/4-2017. OBS! Samma datum som förra
året.
För de medlemmar som inte betalar i tid kommer en påminnelseavgift på 500 kr att krävas in.
Varje klubbmedlem förutsätts själv veta vilka engagemang som finns i klubben, se nedan avgifter för
kommande verksamhetsår.

Avgiftslista BMBK säsongen 2017/2018:
A.

Medlemskap (Första medlemmen i en familj) 150:-

B.

Medlemskap för ytterligare medlemmar i familj eller barn under 15 år 100:-

C.

Landplats sommar (på träbryggan åt sjön eller åt vägen) 200:-

D.

Landplats vinter (åt vägen) 300:-

E.

Sjöbod mindre 600:- (Sjöbod 1 till 24 samt 51 till 58)

F.

Sjöbod större 650:- (Sjöbod 25 till 44)

G.

Bryggplats, 250 cm bred 2 369:-

H.

Bryggplats, 300 cm bred 2 843:-

I.

Bryggplats, 350 cm bred 3 316:-

J.

Bryggplats, 400 cm bred 3 790:-

K.

Vinterförvaring av jolle i klubbhuset 500:- (Obs mycket begränsat antal platser!)

För sjöbods- och/eller båtplatsinnehavare:
M. som inte varit med på någon arbetsdag under 2016, 900:N.

som varit med på endast en arbetsdag under 2016, 450:-

O.

som varit med på två eller fler arbetsdagar under 2065, 0:-

För frågor gällande landplatser kontakta vår sekreterare Malin Erikson, eriksonmalin@gmail.com, som
håller i våra landplatslistor.
Tänk på att arbetsplikten genomförs verksamhetsåret innan, vilket betyder att deltagande på minst 2
arbetsdagar under sommaren 2016 gör att du slipper betala arbetsplikten för verksamhetsåret
2017/2018.
Vid betalningen uppge namn och bokstaven ovan för de poster som avses. Detta för att jag skall kunna
hålla ordning på vilka delar som betalats – se exempel nedan:
Medlem Nils Nilsson har en landplats sommar, en sjöbod mindre, en bryggplats 2,5 m. bred och har
deltagit på 1 arbetsdag. Totalt blir detta: 150 Kr +200 Kr +600 Kr +2369 Kr +450 Kr = 3 769 Kr. På
inbetalningen anges Nils Nilsson och ACEGN.

Med förhoppning om en trevlig båt- och seglingssäsong!
Carl-Johan Wergeland
Kassör BMBK
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