Bruk av strøm i båten på Prestøya
Strøm kan tas ut etter avtale med styret, og skal registreres på en av KMK’s
målere.
Strømuttak kan skje på en av følgende måter:
Alt. 1. fast avtale.
Det kan betales et depositum på kr. 1.000 (gammel måler) – kr 2.000 ( ny
måler) med ledning. Fra og med 2012 tilbakebetales depositum med bare
halvdelen av innbetalt sum. Det lages et register for dette. For nøkkel til
strømbua betales kr. 100 Nøkkel skal leveres inn sammen med måleren. Antall
målere er begrenset, og det henstilles til de medlemmene som bare sporadisk har
bruk for strøm å benytte alternativ 2 (utleie). Medlemmet er ansvarlig for
utstyret og for vedlikehold av ledninger og støpsler. Ved tilbakelevering av
måleren vil eventuelle kostnader for reparasjon bli fratrukket depositumet.
Måleren har begrenset IP grad, og skal oppbevares tørt. Oppbevaring i
dreggluke skal ikke forekomme. Transport av utstyret skal skje forsvarlig.
Måleren skal ikke henge i ledningen. Ledningen og støpsel må ikke komme i
sjøen. På årsmøtet i KMK opplyses det om pris pr. kwh for kommende år. Når
båtsesongen er ferdig må medlemmene selv sørge for å betale inn sitt
strømforbruk til KMK’s normale konto. Innbetalingen må skje før 31. oktober.
Innbetalingen må merkes med: NAVN-STRØM + ÅRSTALL OG MÅLER
NR. For å holde orden i sitt strømforbruk har alle fått utlevert et klebeskilt for
montering på baksiden av måleren. Dette skal utfylles hvert år. Her registreres
målerstand vår, målerstand høst, års-forbruk og sum innbetalt. Vi regner med at
det normalt ikke blir bruk for kontroll av den enkeltes forbruk. Kontrollen vil bli
begrenset til de som ikke betaler.
Alt. 2 utleie.
KMK har et antall utleiemålere ( 3 stk). Alle som er med på den faste avtalen
kan foreta utlevering av en utleiemåler. Forholdet må registreres på eget skjema
som følger måleren, og pengene legges på «dieseldyret» eller betales med
VIPPS påført navn. Den som utleverer en uteleiemåler må sørge for at den
kommer inn igjen, og er ansvarlig for registrering og betaling.
Medlemmer betaler det samme pr kwh som de som har fast måler.
Styret

