Erbjudande om medlemskap i Nacka Båtklubbs kajaksektion
Måndagen den 27 maj genomfördes ett extra medlemsmöte i Nacka Båtklubb där vi
beslutade att bilda en kajaksektion inom föreningen, med villkor enligt nedan.
Nacka kommun har nu även beviljat bygglov samt dispens från strandskyddet, vilket innebär
att vi så snart som möjligt kan påbörja arbetet med att etablera en förvaring för kajaker.

Medlemskap i Kajaksektionen
•

•
•
•

•

Medlemskap i Nacka Båtklubbs kajaksektion innebär inte att man blir medlem i
båtsektionen med rätt till bryggplats, men att medlemskapet i kajkasektionen efter
ansökan och tillägg av inträdesavgift, kan uppgraderas till medlemskap i båtsektionen
Medlemskap i Kajaksektionen berättigar till förvaring av .
1 kajak/medlem av normal storlek
Att medlemmar i båtsektionen, utan avgift kan bli medlem kajaksektionen och då
endast betalar för kajakförvaring.
Medlemskap i kajkasektionen förutsätter att man genomför arbetspass samt
vakttjänst enligt nuvarande bestämmelser, samt följer övriga bestämmelser som inte
explicit är riktade till båtägare.
Att byggnation av förvaring för kajaker inte påbörjas, innan tillräckligt antal
medlemsansökningar/betalningar inkommit.

Kajakförvaringen
I denna fas kommer vi att bygga en "carport" med hyllor och numrerade fack,
d v s utan väggar men med tak, totalyta om 35 kvm och med plats för ett 20-tal kajaker.
Denna kommer att etableras på klubbens inre område som är inhägnad.
Det kommer även finnas ett låst utrymme för förvaring av paddlar och flytvästar.
Avgift för medlemskap i kajaksektionen för 2019
•
•
•
•

Inträdesavgift
Hamnnyckel
Medlemsavgift
Kajakförvaring

1 000 kr engångsavgift
300 kr engångsavgift
600 kr årsavgift (pensionär 450 kr)
1 200 kr årsavgift

Tidsplan
Medlemsrekrytering 7 – 16 juni, därefter påbörjas byggnation och om möjligt öppna upp
före sista juni.

Ansökan om medlemskap - observera att ansökan är bindande
Ansökan gör du genom maila nödvändig information enligt nedan.
Vi kommer efter inkommen ansökan omgående fakturera avgifterna enligt ovan.
Om Ni är flera i familjen som har kajaker gör ni ytterligare ansökningar.
Då vi i detta första skede endast kan garantera 20 platser till kajakförvaring kommer vi
tilldela plats enligt den turordning som vi får in betalningen. Vi kommer att skicka ut faktura
så snart vi fått in din medlemsansökan
Om plats för kajak ej kan erbjudas (fulltecknat), kommer återbetalning, ske så snart som
detta meddelats. Notera att vi har fått in 25 intresseanmälningar.
Byggnation av kajakförvaringen kommer att påbörjas först då vi fått in
15 medlemsansökningar

Obligatoriska uppgifter för ansökan
Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Födelsedatum (år mån dag):
Telefon:
Kajakuppgifter
Längd:
Bredd
Vikt:

Ansökan mailas till lars.hultman@nackabk.se
Hälsningar
Lars Hultman
Ordförande Nacka Båtklubb
Telefon: 0730 68 39 04
Adress: Nacka Båtklubb
Ryssviksvägen 4
131 36 Nacka

