DRIFTSTILSKUDD OG GEBYRER
Driftstilskudd og gebyrer for båtplasseiere
Medlemskontingent pr. år
Driftstilskudd, båtplass pr. meter bryggbredde
Godtgjørelse ved ordinært opptak og utsetting pr. løft
Godtgjørelse ved ekstraordinært opptak og utsetting pr løft
Ekstra nøkkel til havna pr. år
Ekstra nøkkel ut over 2 nøkler pr. år (en gratis + 1 for kr. 250,-)
Erstatningsbrikke (bortkommet nøkkelbrikke) pr. stk.
Ekstra nøkkel til el. bokser pr. stk.
Uteblivelse av pålagt vakt pr. gang
Uteblivelse av dugnad pr. gang
Flytting av ikke klargjort båt i boblehavn eller på land
Gebyr for bytte av båtplass
Leie av krybbe for service oppdrag etc. pr. døgn
Leie av kajakkstativ pr sesong (plasseiere har 1. prioritet)
Leie av jolleplass innerst på enkelte brygger (plasseiere har 1. prioritet)
Leie av elbillading
Gebyrer for tjenester til andre enn båtplasseiere.
Medlemskontingent pr. år
Gebyr for kjøp av båtplass
Uteblivelse av pålagt vakt pr. gang
Uteblivelse av dugnad pr. gang
Leie av nøkkelbrikke til båthavna, pr. sesong
Erstatningsbrikke (bortkommet nøkkelbrikke) pr. stk.
Godtgjørelse ved ordinært opptak og utsetting pr. løft
Godtgjørelse ved ekstraordinært opptak og utsetting pr løft
Leie av kortidsnøkkel – vinter (inngår i vinteropplagsleien)
Leie av gjesteplasser ved bryggene, pr døgn
Leie av plass på land for servicearbeider etc. pr. døgn
Leie av krybbe for service oppdrag etc. pr. døgn
Leie av boblehavn plass pr. vintersesong
Leie av vinteropplag på land pr. påbegynt halvmeter båtlengde
(inkl. mastekran og høytrykkspyling ved ordinært opptak)
Leie av elbillading

kr. 300,kr. 950,kr. 300,kr. 600,kr. 250,kr. 500,kr. 100,kr. 50,kr.2.500,kr.2.000,kr.1.500,kr. 500,kr. 100,kr. 500,kr.1.000,kr. 1000,-

kr. 300,kr. 500,kr.2.500,kr.2.000,kr. 500,kr. 100,kr. 600,kr.1.200,kr.
0.kr. 100,kr. 250,kr. 200,kr. 4000,kr. 350,kr. 1000,-

Leie av båtplass
Leietaker betaler driftsstøtte til havna (inkl. godtgjørelse til båtplasseier) ved leie av båtplass pr. sesong:
1 x driftstilskudd + kr.1000,- pr breddemeter.
Godtgjørelse til båtplasseier ved utleie av båtplass pr. sesong:
1 x driftstilskudd.

INNBETALING FOR 2018
Faktura for innbetaling av driftstilskudd, medlemskontingent og nøkkelleie for 2018 sendes ut sammen
med årsrapporten. Betalingsfrist er 12.mars 2018.
RBF Lagahølet har følgende bankkonto for drift: Skue Sparebank 2351 72 30898
RBF Lagahølet har følgende bankkonto for oppgjør ved omsetting av båtplasser og utleie:
Skue Sparebank 2351 72 30901
RBF Lagahølet har følgende bankkonto for innbetaling av truckgebyr: Skue Sparebank 2351 74 10985
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