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Forslag til ændring på Ordinær Generalforsamling 2022 

(tilføjelser er med grønt og tekst der slettes er med rødt og 

overstreget): 

Reglementer for Sundby Sejlforening 

Senest revideret 21. juni 2021 

Reglement for Havnen 

§ 2 Medlemmer skal, for at få tildelt havneplads, have bestået minimum praktisk og teoretisk 

duelighedsprøve og dermed erhvervet et duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere.  

Medlemmer med plads på land - undtagen vinteroplæggere - skal, hvor bådens motor er på mere end 6 hk, 

have bestået erhvervet minimum praktisk og teoretisk duelighedsprøve i  sejlads for fritidssejlere et 

speedbådsbevis.  

For at have plads i havnen eller på land skal enhver fartøjsejer eller fører af et fartøj, på forlangende af 

havneudvalget, aflægge en manøvreprøve for at vise, at den pågældende kan manøvrere fartøjet.  

§ 19 Fartøjer, som har plads i havnen, har første ret til overvintringsplads på foreningens område.  

Såfremt der herefter er plads til flere fartøjer, kan A-medlemmer, som ikke har havneplads, få tilladelse til 

optagning for vinteren, perioden 1. november til 30. april, mod at betale det halve af et års pladsleje.  

Betaling erlægges før optagningen og senest den 15. november.  

Vinterpladsmærket skal være påsat før optagning.  

Såfremt der herefter er plads til flere fartøjer, kan A-medlemmer, som ikke har havneplads, tildeles 

årslandplads eller alene sommerlandplads, perioden 1. maj til 31. oktober, til trailerbåde, dog jf. § 12.  

Hvis der er plads, kan vinteroplæggere og andre A-medlemmers fartøjer uden havneplads henligge frit for 

tilrigning i havnen indtil 1. maj.  

Fra den 1. maj til den 31. oktober kan A-medlemmers fartøjer uden havneplads  der højst henligges på 

’grønne pladser’ i havnen 8 dage for tilrigning mod betaling af almindelig takst gebyr jf. § 20.  

Fra den 1. maj til den 1. november betaler vinteroplæggere på land (pr. påbegyndt måned) et beløb 

svarende til betalingen for pladsleje i en måned.  

 

Klubhus- og havnerepræsentanterne 


