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Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser  

Bestyrelsens forslag: 

Til dagsordenens pkt. 7 vedr. fastsættelse af medlemsydelser jf. vedtægternes § 8: 

Bestyrelsen foreslår at følgende kontingentsatser skal gælde pr. 1. januar 2023:  

- A-medlemmer (A-aktiv) hæves fra nuværende 1.260 kr. til 1.320 kr. om året (~4,8 %) 

- B-medlemmer (B-aktiv) hæves fra nuværende 725 kr. til 775 kr. om året (~3,4 %) 

- Ungdomsmedlemmer (juniorer og ungseniorer) fastholdes uændret på 550 kr. om året 

Bestyrelsen foreslår at følgende årsgebyrsatser skal gælde pr. 1. januar 2023:  

- Blueberry fastholdes uændret på 1.500 kr. om året 

- Blueberry + Tally-Ho fastholdes uændret på 2.000 kr. om året 

- J/70 for A-medlemmer fastholdes uændret på 1.500 kr. om året 

- J/70 for ungseniorer fastsættes til 750 kr. om året 

Bestyrelsen foreslår at følgende pladsleje-, haveleje og skurafgiftssatser skal gælde pr. 1. januar 

2023:  

- Pladsleje hæves fra nuværende 260 kr. pr. påbegyndt m2 til 276 kr. pr. påbegyndt m2 om 

året (~6,2 %) 

- Haveleje fastholdes uændret på 22 kr. pr. påbegyndt m2 om året 

- Skurafgift for enkeltskur fastholdes uændret på 500 kr. om året  

- Skurafgift for dobbeltskur fastholdes uændret på 1.000 kr. om året 
 
Øvrige kontingentsatser og gebyrer bestemt af generalforsamlingen forbliver uændret pr. 1. 
januar 2023. 
 
Motivation: 

Forbrugerprisindeks er steget med 4,95 % fra januar 2020 til januar 2022. Samtidig må vi forvente 

at vores husleje til Københavns Kommune vil stige med den ny lejeaftale. Bestyrelsen mener 

derfor at det er rettidigt omhu at lade vores medlemsydelser stige iht. inflationen. Der er ved at 

komme godt gang i ungdomsafdelingen, og det er vigtigt at vores ungdomskontingent er på et 
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niveau, så vi kan tiltrække og fastholde de unge sejlere. Derfor vurderer bestyrelsen at dette 

kontingent ikke skal ændres. Dog vil vi lade vores ungseniorer betale ½ årsgebyr for at sejle i vores 

J/70’ere, da det er kutyme i andre foreninger. 

Udover at forhøjelsen af pladslejerne skal dække den inflation, der har været siden sidste 

forhøjelse, skal forhøjelsen bidrage til at betale omkostningerne ved de øgede omkostninger til at 

vedligeholde havnen. 

 

10-03-2022 / Bestyrelsen 

 


