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Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser  

 

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

Bestyrelsen foreslår at følgende kontingentsatser hæves pr. 1. januar 2021:  

- A-medlemmer (A-aktiv) fra nuværende 1.200 kr. til 1.260 kr. om året 

- B-medlemmer (B-aktiv) fra nuværende 675 kr. til 725 kr. om året 

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

Bestyrelsen foreslår at følgende pladsleje-, haveleje og skurafgiftssatser hæves pr. 1. januar 2021:  

- Pladsleje fra nuværende 240 kr. pr. påbegyndt m2 til 260 kr. pr. påbegyndt m2 om året 

- Haveleje fra nuværende 20 kr. pr. påbegyndt m2 til 22 kr. pr. påbegyndt m2 om året 

- Skurafgift for enkeltskur fra nuværende 450 kr. til 500 kr. om året  

- Skurafgift for dobbeltskur fra nuværende 900 kr. til 1.000 kr. om året 
 
Bestyrelsen foreslår at følgende hæves pr. 1. januar 2021:  

- Pælepenge fra nuværende 2.000 kr. til 3.000 kr. første gang et medlem får tildelt fast plads 

i havnen 

Øvrige kontingentsatser og gebyrer bestemt af generalforsamlingen forbliver uændret pr. 1. 
januar 2021. 
 
Motivation: 

Kontingenterne har ikke været hævet siden generalforsamlingen i marts 2017. Forhøjelsen skal 

derfor dække den inflation der har været siden. Der er ved at komme godt gang i 

ungdomsafdelingen, og det er vigtigt at vores ungdomskontingent er på et niveau, så vi kan 

tiltrække og fastholde de unge sejlere. Derfor vurderer bestyrelsen at dette kontingent ikke skal 

ændres. 

Pladslejen har ikke været hævet siden generalforsamlingen i marts 2018. Udover at forhøjelsen 

skal dække den inflation der har været siden, skal forhøjelsen bidrage til at betale omkostningerne 

ved at have en pladsmand/havneassistent ansat. 
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Havelejen har ikke været hævet meget længe. Forhøjelsen skal derfor dække den inflation der har 

været siden sidste forhøjelse. 

Skurafgifterne har ikke været hævet siden generalforsamlingen i marts 2017. Forhøjelsen skal 

derfor dække den inflation der har været siden. Derudover udlignes lidt af forskellen i ’pladsleje’ 

for et skur med pladslejen for et fartøj. 

Pælepengene har ikke været hævet meget længe. Forhøjelsen skal give et øget bidrag til den 

løbende vedligeholdelse af havnen. 
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