Medlemsnummer:
Udfyldes af SSF

Sundby Sejlforening

Indmeldelsesdato:

Amager Strandvej 15
2300 København S.
Medlem af Dansk Sejlunion, DIF/DOK
CVR.: 53014518

Udfyldes af SSF

Indmeldelse

Navn:

Telefon:

Adresse:

Postnummer:

Mail:

*)Fødselsdato:
*)

Jeg har duelighedsbevis

JA

NEJ

VED IKKE

Jeg ønsker at blive indmeldt som:
Indmeldelsesgebyr:
____
Juniormedlem

kr.

1000,-

kr. _______
Indmeldelsesgebyr:

____

kr.

kr. 95,83 pr. hele måned for resten af året

125,-

kr. _______

kr. 45,83 pr. hele måned for resten af året

Passiv medlem

kr.

Medlemsnøgle nr.: ______

kr. _______

kr. 200 pr. stk.

kr. _______

kr. 100 pr. stk.

Andet: _____________________

kr. _______

Ved indmeldelsen betales i alt:

____________________________

650,-

kr. _______

______________________________________________

Bank Nordik reg. nr.: 6506 konto: 3050513512

Velkommen til Sundby Sejlforening
Tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Nogle praktiske oplysninger:
Foreningens adresse er:
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15, 2300 København S
Foreningens kontor er åbent første og sidste torsdag i måneden tidsrummet kl. 19 00 til kl. 2030.
(Vi holder lukket i januar og juli måned)
I kontortiden træffes: Formand, kasserer, havneudvalg og andre bestyrelsesmedlemmer.
Telefonnumre
Kontor & vagtlokale 3259 3580 henvendelse er bedst i kontortiden. Yderligere kontakt til bestyrelsen kan det ske på foreningens mailadresse: ssf@sundby-sejlforening.dk
Vi er ikke altid på kontoret, men vi vil svare så hurtigt som muligt. Foreningen drives fortrinsvis af
frivilligt arbejde, hvorfor der må forventes lidt ekspeditionstid.
Havneudvalget har mailadressen: havneudvalget@sundby-sejlforening.dk
Havnekontoret:
Havnemesteren træffes bedst på telefon 3258 1424, han er sjældent at træffe på havnekontoret
uden en forudgående aftale, da han skal passe sit job på havneområdet.
Der kan også mailes direkte til havnemesteren på adressen: havnen@sundby-sejlforening.dk
Andre små tips:
På hjemmesiden www.sundby-sejlforening.dk kan du:
Søge online om bådpladser, skure og sejlerskole m.m., vær opmærksom på ansøgningsfrister i
januar og februar måned for bl.a. bådpladser og skure.
Du kan tilmelde dig til et nyhedsbrev, som bliver udsendt når der er nyt.
Læse foreningens historie. Alle foreningens blade og andre udgivelser ligger i digitaliseret form
(pdf-filer).
Finde foreningens vedtægter (Love og reglementer). Vi kan kun anbefale, at du sætter dig ind i
reglerne. De kan måske også hjælpe med at besvare evt. spørgsmål.
Kontingent og pladsleje m.m. opkræves årligt i januar.
Du kan på kontoret købe en medlemsnøgle, som giver adgang til foreningen og medlemslokalet, når
porte og døre er lukket om aftenen og i weekenden.
På kontoret sælges også foreningens stander, T-shirts, kasketter og bluser m.m.
Vil du vide mere, kan du besøge hjemmesiden og kan du ikke finde det her, er du velkommen til at
kontakte bestyrelsen.
Velkommen i Sundby Sejlforening

