Oplæg til brug af stativer m.m.
på Grenaa Marina.

Dialogmøde den 29. maj 2019.

Principbeslutning af Bestyrelsen for Grenaa Marinas
Fond:
Det blev principbesluttet, at alle nye bådejere skal leje et bådstativ af
havnen til opbevaring af båden på land fra 1/1 2019.
For alle andre bådejere er det frivilligt, om man vil leje et bådstativ på
land nu eller senere. Men senest om 4 år (2023) skal alle de gamle
bådvogne/stativer være udfaset fra pladsen.
Grenaa Marina, Mandag den 28/1-2019.

Der investeres i stativer, køretøj (evt. Manitou) og Mover, (bådvogn) medens
investeringen i kran udsættes til senere beslutning.

Leje af stativer pr. år
Alle priser incl. moms.

Pris pr. år. kr.
Både der ligger
i vandet hele
året, leje pr.
uge, kr.

3. ton

6. ton

12. ton

18.ton

820

1.100

1.440

2.200

100

100

100

100

Hvis båden står med mast på om vinteren, skal der lejes ekstra støtteben til stativerne
på grund af fare for at båden vælter i stormvejr, mellem 250,- kr. og 450,- kr. afhængig
af størrelse på stativerne.
Udgiften for leje af stativer, og evt. støtteben, påføres på fakturaen sammen med
havnepladslejen, pr. år. Det aftales med havnemesteren.

Transport af båd fra kran til land-plads
og retur.
Der indkøbes køretøj, (evt. Manitou) samt mover, (bådvogn).
Alle priser incl. moms.

Pris pr. transporter, fra kran til
plads samt retur. ( 2 gange pr.
år)

410 kr. pr. gang

Der udover omkostning til kran, enten stationær kran på havnen eller løft af kranvogn,
ca. samme pris som vi kender i dag.

Sammenlagt udgift for leje af stativer og transport pr. år
Alle priser incl. moms

Stativer:
Pris pr. år. kr.
Transport:
Pr. år. 2 gange
I alt

3. ton

6. ton

12. ton

18.ton

820

1.100

1.440

2.200

820

820

820

820

1.640

1.920

2.260

3.020

Både som ligger i vandet hele året:
Leje af stativ
100,- kr.
Transport
820,- kr.

