
 
 
Till alla båtplatsinnehavare i Hinsholmskilens båthamn 
 
Register och vaktbidrag 
 
Trots att HBK vid flera tillfällen sedan i våras begärt att få ett aktuellt båtplatsregister har Grefab inte 
kunnat tillmötesgå oss på denna punkt. Vi är väl medvetna om att många förändringar ägt rum sedan 
vi fick vår tidigare lista. 
 
Problemet sägs inte vara relaterat till GDPR-lagen. Vi har tidigare alltid fått en färsk lista samma dag 
som vi begärt denna. 
 
Får att nå så många som möjligt sänder vi därför årets utskick om frivilligt bidrag för utebliven vakt 
till alla som fanns registrerade på Grefabs gamla lista över registrerade båtplatsinnehavare i 
hamnen.  
  
Om du har gått din vakt kan du naturligtvis bortse från detta meddelande även om det kan vara bra 
att känna till att Grefab inte kontinuerligt tycks uppdatera sina register. Övriga båtklubbar och 
föreningar anslutna till Grefab har samma problem som vi med inaktuella listor.  
 
Av säkerhetsskäl tycker vi att det borde vara självklart med tillgång till aktuella listor så att en 
båtägare alltid kan kontaktas i samband med tillgrepp eller eventuell skada på båten.  
 
Om du hyrt ut din plats i andra hand är vi tacksamma om du sänder detta vidare till aktuell 
båtplatsinnehavare.  
 
Vaktbidragspengarna har under flera år finansierat vaktronderingar utförda av Securitas. Utan denna 
inkomst blir HBK tvungna att avsluta detta samarbete. 
 
Eftersom vi byter bank vid årsskiftet är vi tacksamma om vi kan få ditt eventuella bidrag före den 15 
december 2019. 
 
Glöm inte i samband med inbetalningen att tydligt ange:  
 

• Namn 
• Båtplats 
• Mobilnummer och gärna 
• E-postadress 

  
så att vi kan pricka av din inbetalning på vår egen lista över båtplatsinnehavare.   
 
Bidraget på 400:- kan swishas till: 123 595 04 72 
eller betalas in till vårt Plusgirokonto: 94 72 54-9 
 
Göteborg den 11 november 2019 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen HBK 
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