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CMBK är en ideell förening öppen för alla. Uppbyggd enligt demokratiska
principer med uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtliv
samt verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.
Här kommer lite användbar information för gamla, nya och blivande medlemmar!
Klubbstyrelse består av
Ordförande: Ola Andersson

076-186 35 04 Hamnfogde

Sekreterare: Bo Johansson

070-385 11 07

Kassör

Camilla Darvelid

070-635 79 38

Ledamot

Tomas Karlsson

070-399 16 76 Vice ordförande, Kapurja, Försäkringar

Ledamot

Anders Grund

070-640 97 71 Alvön

Ledamot

Göran Rang

070-992 31 47 Båtsamverkan

Ledamot

Lars Johansson

072-585 21 72 Miljö

Suppleant Anders Näsman

070-558 18 29 Medlemsregister, SBU, Vice Kassör

Suppleant Tobias Axbard

073-803 23 07 IT, Hemsidan
Valberedning
Vakant
Avgifter år 2022

Medlemsavgiften är 300 kr
Familjemedlemskap (med samma adress) 450 kr
Avgift för uppställningsplatser och båtskjul är beroende av platsens bredd x platsens längd. Särskild avgift
tillkommer för el.
Avgift för båtlyft är beroende av om båten är uppställd på Kapurja eller inte. Lyfts båten vid en tid utanför planerade
tider, angivna på hemsidan tillkommer en extra avgift.
Gällande avgifter hittar du på hemsidan eller från någon i styrelsen.

Planerad verksamhet för 2022
Vår - Höstmöte kombinerat med arbetsdag.
Vid arbetsdagarna städar vi stugan och Kapurja området samt genomför visst underhåll. På hösten sker även städning av
Alvön. Det kommer att ske viss information och styrelsen finns tillgänglig för frågor och synpunkter. Klubben bjuder på
enklare förtäring. För samtliga som har uppställningsplats på Kapurja är det obligatoriskt att delta i minst en städdag
under året.
Vårmöte med arbetsdag den 30 april kl 0900 med samling vid klubbstugan.
Höstmöte med arbetsdag den 8 oktober kl 0900 med samling vid klubbstugan.
Årsmöte 2023. Onsdagen den 23 Februari 2023. Särskild kallelse kommer att skickas ut.
Sjösättning och upptagning av båtar
Dagar och tider hittar du på hemsidan. Logga in och under fliken medlemmar hittar du bokning av båtlyft. Där bokar du
tid. Om du lyfter din båt utanför de planerade tiderna tillkommer en extra avgift. På hemsidan hittar du de kranförare
som genomgått utbildning och är behöriga att använda klubbens kran och traktorer. I samband med bokningen ser du
vilka regler som gäller och som du godkänner. Några punkter vill vi poängtera:
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För att få hjälp med isättning och upptagning av båtar krävs medlemskap i CMBK. Det krävs också att båten har en
gällande försäkring och båten får väga max 10 ton.
Om du inte har tillgång till hemsidan eller har några frågor, kontakta någon av
Ola Andersson 076-186 35 04 som är Hamnfogde och samordnare av båtlyft.
Tomas Karlsson 070-399 16 76 eller Anders Grund 070-640 97 71.
Arbeten inom Kapurjaområdet.
Kapurja området och klubbens utrustning är ständigt i behov av skötsel och underhåll. Samma sak gäller klubbens
uthamn Alvön. Klubbstugan är i behov av visst underhåll. Utbyte av en del panel och målning. Om du kan tänka dig
hjälpa till med detta så kontakta någon i styrelsen. Allt arbete är värdefullt.
Övrigt
Uppställningsområde Kapurja
På Kapurja finns det i mån av lediga platser möjlighet att hyra/arrendera en uppställningsplats för sin båt. Det finns
även möjlighet att bygga ett båtskjul. Ansvarig för samordning och fördelning av platser är Tomas Karlsson 070-399 16
76.
Uppsägning av arrendeplatsen skall anmälas till Tomas Karlsson eller Anders Näsman.
Plats som ej är betald innan förfallodatum är förverkad.
Den som hyr/arrenderar platsen är ansvarig för att det är rent och snyggt.
Sopcontainer finns för skräp. I Miljöstationen skall tömning av spillolja och glykolblandat vatten ske. Färgavfall och
batterier lämnas i de uppmärkta förvaringskärlen.
De eluttag som finns på Kapurja är avsedda för handverktyg och belysning. Inga elkablar får sitta kvar i stolpar samt
båtskjulens huvudströmbrytare ska vara avslagna nattetid. Undantag är båtskjul med egen elmätare. Vid laddning
ska kabel märkas med skylt ”laddning pågår” och startdatum. Båtvagnar, pallningsvirke och täckmaterial skall vara
märkta med plats nummer. Det skall vara prydligt och snyggt kring platsen.
Uppställning av båtvagnar sommartid får endast ske på sin förhyrda plats.
Arbetsgrupper
I klubben finns ett antal arbetsgrupper med olika ansvarsområden
Kran och tillbehör
Kontaktperson och sammankallande Anders Hjärpe 070 -528 14 9
Traktorer, skjul och vagnar
Kontaktperson och sammankallande Anders Grund 070-640 97 71
Kapurja
Kontaktperson och sammankallande Tomas Karlsson 070-399 16 76
El och elsäkerhet
Kontaktperson och sammankallande Bosse Johansson 070-385 11 07
Vatten inom Kapurja och fram till vägen för andelsbryggorna
Kontaktperson och sammankallande Conny Olsson 070-2309520
Miljöstation
Kontaktperson och sammankallande Lars Johansson 072-585 21 72

Klubbstugan
Kontaktperson och sammankallande Camilla Darvelid 070-635 79 38
Utprickning av inre farled
Kontaktperson och sammankallande Anders Hjärpe 070 -528 14 91
Om du är intresserad av att hjälpa till i någon grupp eller med något annat i klubben så kontakta den som är
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sammankallande eller någon i styrelsen.
Kontaktpersoner för andelsbryggorna.
CMBK Nr:1 Fredrik Andersson 070-578 55 61
CMBK Nr:2 Henrik Älgsjöö
070-391 51 95
CMBK Nr:3 Alexander La Motte 073-087 84 20
CMBK Nr:4 Bosse Wetterstrand 070-623 06 86
CMBK Nr:5 Jan Gustafsson
070-510 42 18
CMBK Nr:6 Kenneth Axelsson 070-234 91 14
CMBK Nr:7 Börje Holmén
070-793 98 91
CMBK Nr:8 Lars Ek
070-328 77 99
Båtorganisationernas försäkringskommitté
Klubbens kontaktman i försäkringsfrågor är Tomas Karlsson Tel. 070-3991676 Medlemmar som har
båtförsäkring i Svenska Sjö har reducerad självrisk vid stöldskada. Gäller för CMBK,s andelsbryggor samt
båtupplaget vid Kapurja,
Klubbvimplar, dekaler och PR kläder
Det finns lite klubb PR prylar att köpa av kassören, Camilla Darvelid på tel: 070-6357938.
Klubbstugan
Klubben har en klubbstuga vid Kapurja som kommer att hållas tillgänglig året om för CMBK:s medlemmar med
nyckeltagg. Tagg kan köpas till självkostnadspris av Anders Näsman eller Anders Grund
Stugfogde och kontaktperson är Camilla Darvelid på tel: 070-635 79 38
Alvön
Vid klubbens uthamn Alvön finns en fin brygga, möjlighet till fina bad och vandring längs solvarma klippor. I
anslutning till bryggan finns bord och grillplatser.
Mer info kan du få av Anders Grund tel. 070-640 97 71
Sjöräddningen
Vill du bli medlem i Svenska SjöRäddningsSällskapet eller om du har några frågor kring sjöräddningen så besök
SSRS hemsida www.sjoraddning.se Du kanske är intresserad av att hjälpa till med sjöräddning på bl.a.
räddningsbåten Victoria.
Kontaktperson i klubben är Lars Johansson 072-585 21 72
Hemsidan
www.cmbk.se. Hemsidan uppdateras med aktuell information. Du som medlem, som inte har en inloggning till
hemsidan kan ansöka om ett konto. Kontot används för bokning av sjösättning och båtupptagning med mera. Har du
en nyhet eller några fina bilder som du vill ha in på hemsidan så kontakta Tobias Axbard på tel 073-803 23 07 .
Båtsamverkan
Bevakning på Kapurjaområdet sker vintertid och CMBK:s andelsbryggor bevakas tillsammans med
Segelsällskapet, CSS under sommaren. Du som har plats på Kapurja eller har bryggplats på någon av
andelsbryggorna kommer att bli meddelad när du är berörd av bevakningen
Har du frågor kontakta Göran Rang på tel. 070-992 31 47
Till sist vill styrelsen tacka CMBK:s samtliga medlemmar för den gångna båtsäsongen.
Vi ser fram mot en ny och fin båtsommar år 2022 med många fina upplevelser.

