Skallkrokens Båtsällskap
Årsmöte 2019-02-09

Proposition – Frihamnsordningen
Styrelsen föreslår medlemskap i Frihamnsordningen från säsongen 2019.
Frihamnsordningen
Många hamnar, klubbar och föreningar i hela Danmark och längs svenska, norska och tyska
kusterna är anslutna till frihamnsordningen. I hamnarna kan gästande båtar övernatta
kostnadsfritt i upp till tre dygn. Några hamnar tar ut en miljöavgift för ström och andra faciliteter
(max DK 50 + DK 25). För att utnyttja frihamnarna gäller följande:
Vem kan vara med?
Medlemskap i Frihamnsordningen gäller i alla hamnar, klubbar och föreningar oberoende av
medlemskap i huvudorganisation. För att delta krävs ett godkännande av hamnens styrelse och
att minst fem båtplatser ställs till disposition för gästande båtar under semestermånaderna. I
Danmark förses platserna med gröna och röda skyltar som visar vilka platser som är lediga eller
upptagna.
Hamnen betalar en medlemsavgift .
Vad kostar det att använda frihamnsordningen, det kostat hammnen kr. 300 per året?
Båtar som är med i ordningen ska föra FH-vimpel. Vimpeln förnyas årligen. FH-märket ska
placeras synligt på båten. Kvitto på betald båtplats i hemmahamnen ska kunna visas upp vid
kontroll.
Vem kan använda sig av frihamnsordningen?
Båtar som är med i ordningen kan ”avgiftsfritt” vara gäster i upp till tre dygn i respektive
medlemshamn. För ytterligare övernattning erläggs normal hamnavgift. Ordningen omfattar
endast båtar som har betalat plats i hemmahamnen och som för FH-vimpel/märke.
När kan man använda frihamnsordningen?
Frihamnsordningen kan användas vid semestersegling och ska inte användas som
”parkeringsplats”. För att undvika missförstånd ska hamnchefen underrättas om båten lämnas i
mer än ett dygn.
Hamnchefen avgör om hamnavgift ska erläggas eller ej.
Om en båtägare överlåter sin båt till en person som inte är med i ordningen förpliktar sig den
gamle ägaren att avlägsna FH-märket på båten senast på överlåtelsedagen.
Över 200 hamnar är med i förordningen. På www.frihavne.com kan man se vilka hamnar som
ingår.

Brev till Skallkroken.
Vi har fått ett brev från Magnus o Josefine Klang som driver pizzabussen. De har haft en
fantastisk säsong 2018 med många mycket uppskattade sommarkvällar nere hos oss.
De har förslag om att utveckla verksamheten ytterligare i samarbete med Skallkroken.
Förslagen är att vi i Skallkroken får betalt för att de står uppställda på vår mark. De använder
vår el o vatten och har en fast plats att befinna sig på.
• Två dagar i veckan kunna stå på vår mark.
• Ansöka om öl o vin tillstånd ( ej sprit) för servering (=bättre lönsamhet
bättre arrende till oss)
• Tankar på en fast plats för pizzabussen med liten bod där va/el finns.
Idag sköts disk i samarbete med Skepparstugan. Verksamheten växer o
behöver en plats att vara på.
• I sin förlängning har de fått många förfrågningar på att öppna ett
sommarställe hos oss, Arrendera plats för sommarrestaurang, servering
av god mat o dryck till en bra prislapp. (Ex Fiskekajen i Båstad bild)
Magnus o Josefine har en gedigen bakgrund inom restaurangnäringen, bra kontaktnät och
erfarenhet. Arbetar idag som säljare för ett grossistföretag inom Hotell o restaurang
näringen.
Styrelsen vill ta upp denna frågan på årsmötet för en diskussion om VAD vill vi?
 Vill vi ha en servering nere i vår hamn?
 Vill vi arrendera ut delar av vår mark o ha en ”annan” aktör inne i vår
hamn?
 Vi kan alltid bestämma om hur detta skall skötas, kort avtalstid,
försiktig utveckling där man tillsammans skapar förutsättningar för ett
utskänkningsställe.
 Är vi beredda att hyra ut lokaler som just nu inte är i bruk.
 Vill vi ha fler personer i rörelse nere i hamnen? Parkering /Cyklar
måste få plats.
Styrelsen vill att medlemmarna tänker till och ger styrelsen uppdrag om hur föreningen skall
gå vidare.
Är detta möjligheten för Skallkroken att få hjälp med ansvaret för tillstånd o erfarenhet att
kunna ha en servering nere i hamnen?
Vi hoppas på en bra dialog på mötet där för o nackdelar plockas upp och att årsmötet kan ge
tydliga besked.
Per G
Ordf.
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Information från styrelsen med två föreslagna alternativ.
”Strandstugan” har stått inne på vår mark sedan lång tid tillbaka. Den har inte varit
använd på många, många år.
Styrelsen har fått indikation på att stugan håller på att rasa vilket gjort att viss tidsbrist
har infunnit sig. Vi vet att om stugan skulle rasa får vi aldrig bygga upp den igen men
om vi renoverar stugan så kan vi till nästa år bestämma hur den skall användas.
Vi har haft diskussioner och kommit fram till att inreda stugan till ett enkelt boende.
Två alternativ har framkommit och styrelsen vill att medlemmarna på årsmötet är
med och fattar beslut om stugans användningsområde samt hur den skall
disponeras.
Styrelsens två förslag;
1. Göra färdigt stugan med våningssäng och stolar o matbord . Då kan huset
hyras ut veckovis till ett marknadsmässigt pris. Medlemmar kan hyra den
enstaka dagar för en betydligt lägre kostnad?
Annars får även utomstående hyra den veckovis. Hyrs den ut bara veckovis
blir det nog relativt lätt att hantera. Finns det förslag på om hur bokningar mm
skall göras? Finns det någon som är intresserad att vara ”husvärd” i så fall?
2. Arrendera ut den som sjöbodarna men med dubbel avgift och deposition pga
av ökad storlek? Hur skall i så fall urvalet göras? Lottdragning om det är flera
som vill disponera den? Se till att alla medlemmar får information om
möjligheten.
Dessa alternativ är inte bundna på något sätt. Finns det fler tankar om hur
”strandstugan” skall användas framöver. Det är en fantastisk möjlighet för oss att
kunna använda en byggnad som står nere på sanden.
Styrelsen hoppas på en bar dialog med många förslag o idéer samt att styrelsen får
klara besked av årsmötet hur det skall hanteras vidare.
Styrelsen./ Per G

