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Nyhedsbrev
Nyt fra bestyrelsen
Punkter af særlig
interesse:
•

Udlejning

•

Bådanmeldelse

•

Vagtplan

•

Tilmelde med mailadresse

Vi vedlægger hermed et kort nyhedsbrev, der fremover vil komme på hjemmesiden med jævne mellemrum.
Denne gang vil det indeholde en del praktiske oplysninger, som havnen har brug for i det daglige arbejde.
Ønsker du at udleje din plads for sæsonen 2011, skal dette indberettes via hjemmesiden senest 31.3.2011, så vi
har mulighed for at planlægge udlejning til dem der står på venteliste for udlejning. Du skal være opmærksom
på, at refusionen af selskabsafgiften i tilfælde af udlejning først sker i oktober måned fordi vi først på dette tidspunkt (6 måneder efter lejekontraktens indgåelse) kan være sikker på at kontrakten ikke opsiges. Næsten alle
kontrakter indgås pr. 1. april og det er opsigelsesklausulen på 6 mdr. der er skyld i forsinkelsen af tilbagebetalingen og altså ikke havnens administration.
Som beskrevet i havnens nye regelsæt, skal alle bådejere, før der bestilles søsætning have udfyldt deres bådanmeldelse korrekt. Det betyder, at alle data vedrørende båden skal være udfyldt, herunder forsikrings selskab,
samt hvilken sejlklub man er medlem af samt medlemsnummer, og meget gerne en mail adresse.
Det indkomne forslag på generalforsamlingen, om opkrævning at gebyr på vagtordningen er med i denne sæsons
opkrævning af selskabsafgift. Vores satser er dermed forhøjet med 250 kr. Vi vil senere vende tilbage med hvordan en eventuel tilbagebetaling til dem der har taget deres tørn med vagter vil komme til at foregå, når vi får
undersøgt konsekvenserne hos diverse myndigheder.
Din vagtdato for den kommende sæson ser du når du logger ind på hjemmesiden, med dit eget login, og som en
nyhed kan du under vagtplan på hjemmesiden, ved at trykke på dit markerede nummer, se oplysningerne på dem
du skal på vagt med, så der er mulighed for at skabe en kontakt inden, det kunne jo være at man samtidig skulle
aftale hvem der tager en flaske rødvin med til at forsøde natten med. Da der vil komme en rabat på selskabsafgiften det følgende år, hvis man møder op til vagten, bliver vi nødt til at indføre lidt bureaukrati for helt præcist at
vide hvem der er mødt. Vi forestiller og en proces hvor andelshaverne skal underskrive en formular som bevis
for tilstedeværelsen. Hvordan det præcist skal ske er stadigt på tegnebrættet.
Vi fik ved en beklagelig fejl sendt et antal opkrævninger på selskabsafgift ud til nogle andelshavere pr. e-mail.
Det var en fejl som heldigvis hurtigt blev rettet, lovgivningen siger at vi ikke bare må sende hvad som helst til
andelshaverne på e-mail. Men det giver os på den anden side en mulighed for at informere mere og hurtigere, og
da portoen samtidig stiger voldsomt vil der også være en pæn besparelse i det for havnen. Vi vil derfor gerne
have en tilbagemelding på om du giver dit samtykke til at havnen må sende følgende til dig ved at du indtaster
tilladelserne på hjemmesiden under ”Mine Data”:

I må gerne sende e-mails til mig indeholdende:
Informationer og nyhedsbreve
Indkaldelse til ordinær/ekstraordinær generalforsamling
Opkrævning af selskabsafgift

Bestyrelsen

ja

