
Hej! 

Välkommen som medlem i Gimonäs Båtklubb! 

Här följer lite information som kan vara bra att veta som medlem. 

Gimonäs Båtklubb (GBK) bildades 1986 och bytte namn till Gimonäs 
Båtklubb 1998. Klubbens målsättning är att tillgodose behovet av en 
centralt belägen båtklubb för kommunens invånare. All investering sker 
med hjälp av medlemsavgifter och ideellt arbete. I klubben finns en 
styrelse som sammanträder en gång i månaden, våra stugvärdar ser till 
klubbstugan och hamnfogdarna ser till att det fungerar på klubben. 
Kontaktuppgifter för klubbens funktionärer finns anslagna i vaktstugan 
och i klubbhuset.  
Mera information finns på hemsidan www.gbkumea.se. Det går även bra 
att maila till klubben info@gbkumea.se. Samtliga funktionärer arbetar 
ideellt och hjälps åt för att det ska fungera. Om du har möjlighet att vara 
delaktig i detta arbete så är du välkommen att ta kontakt med styrelsen, 
alla behövs! 
 
Medlemskap – ansöker du om via blankett på vår hemsida  

Båtplats – ansöker du om via blankett på vår hemsida. Om du byter båt 

måste det anmälas. Det finns både bryggplatser och uppställningsplatser 

att hyra.  

Uthyrning i andrahand – ansöker du om genom att skicka ett mail. 

Uppsägning av kontrakt – görs via blankett som finns på hemsidan. Glöm 

inte att säga upp kontraktet senast 28 februari.  

Betalning sker en gång per år och faktura skickas i slutet av januari. Har 

du el till ditt båthus så debiteras det i sept-okt varje år. 

Swishnr: 123 677 67 77 eller Bankgiro: 5702-0372 

 

Som medlem är du ansvarig för att: 

• Hålla grindarna stängda. 

• Hålla dig informerad via hemsidan, www.gbkumea.se 

På hemsidan kan du få medlemsinformation 

• Delta i en arbetsdag per år. 

Dagar meddelas på hemsidan och sker under maj-oktober. 

Arbetsträffarna startar kl. 10.00 om man skriver upp sig före 

utsatt tid. Hamnfogdarna leder och fördelar arbetet. Uteblir du 

från arbetsdag debiteras det. 

• Vakta under en natt per år om du har brygg- och/eller 

uppställningsplats. 

Du skriver in dig på vaktlistan som läggs ut 1 april i vaktstugan. 

Om du inte kan vakta, så ansvarar du för att hitta en ersättare. 

Det finns personer inom klubben som kan ta på sig att vara 

nattvakt mot ersättning, dessa namn finns i vaktstugan. 

Om du uteblir från vakten står medlemmarna utan vakt vilket 

skapar otrygghet för många medlemmar. Utebliven vakt debiteras 

och uteslutning kan förekomma.  

Regler för vakthållning finns i vaktstugan och på hemsidan, det 

ingår även viss städning. 

• Hålla ordning på bryggorna om du har bryggplats. 

Släpjollar får inte ligga på bryggorna, det blir en riskfaktor. 

• Hålla båtplatser och uppläggningsplatser rena. Släpvagnar med 

mera får inte placeras kring huset eller platsen annat än tillfälligt. 

Annan praktisk information: 

Skräp och sopor – hushållssopor läggs i sopcontainer. 
Toaletter och dusch – finns i klubbhuset. 
Städmaterial – finns i klubbhuset och i vaktstugan. 

http://www.gbkumea.se/
mailto:info@gbkumea.se


El på bryggorna – finns enstaka eluttag som kan användas för tillfälligt 

bruk som laddning och mindre arbeten. 

El på hamnplanen – båthus har egna elmätare som debiteras husägaren 
separat. Enstaka uttag finns på hamnplanen där sladdar inte får lämnas i 
uttagen utan tillsyn. Man får inte använda kupévärmare. 
 
Vatten – finns på bryggorna och på utsatta platser på hamnområdet. På 
bryggorna finns vattenslangar men på hamnområdet får du använda egen 
slang. 

 

Vägbommen – infart öppnas med tagg och utfart öppnas automatiskt. 
Grindarna – öppnas med tagg. 
 
Vaktstugan – finns för medlemmar och nattvakten. 

Kaffe – klubben bjuder på kaffe till medlemmar. 
Klubbstugan – finns för alla medlemmar och öppnas med tagg. 

 

Sjösättning och upptagning – ansvarar du själv för. Klubben ordnar 
bokning av kranlyft och information finns på hemsidan. Du bokar plats för 
upptagning med kran. Kostnaden för kranlyft debiteras. Du ansvarar för 
gällande försäkring på båten. Glöm inte att ta bort linor med mera från 
din bryggplats. 

 

Båtvagnar – ska placeras på din uppställningsplats. Märk vagnen med ditt 
namn och telefonnummer. Tillfällig placering får göras under ett dygn. 

 

Senast den sista arbetsdagen i oktober ska flytbryggorna vara fria från 
båtar. Bryggorna dras ut från land för att inte skadas av isen. 
 
Hundar är välkomna men ska vara kopplade till dig. 

 

 
 
                  Åter varmt välkommen som medlem i Gimonäs Båtklubb!  
                                                                                                     // Styrelsen 2018 
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