
Indstilling fra bestyrelsen om ændring af kontingentstrukturen   

 

Med nedenstående forslag indstiller bestyrelsen til generalforsamlingens vedtagelse, at kategorien 

”bådejerkontingent” ophæves samt, at det afledte tabte provenu tilnærmelsesvist inddækkes ved en 

generel forøgelse af alle voksen medlemskategorier. Ved ophævelsen af kategorien ”bådejerkontingent” 

overføres medlemmer i denne kategori til almindeligt aktivt voksenmedlemskab.  

 

Baggrund  

Kategorien bådejer-medlem blev historisk indført, da klubben flyttede vinterpladsen fra Skudehavnen til 

Svaneknoppen. Bådejerkontingentet blev indført dels for at undgå en uforholdsmæssig stigning i 

vinterpladslejen, dels for at dække nogle af de engangsudgifter flytningen naturligt medførte.  

 

Rationalet var, at etableringen af den nye vinterplads kom alle klubbens bådejere til gode som et fremtidigt 

stående tilbud om vinter landplads. Ligeledes var det rationalet, at bådejere ville anvende klubbens 

faciliteter på landpladsen i højere grad, end ikke-bådejere.  

 

Bådejerkontingentet er i dag kr. 250,- højere end et ordinært voksenkontingent. Det er imidlertid kun ca. 

halvdelen af klubbens bådejere, der benytter sig af vinteropbevaring på landpladsen. Endvidere ligger langt 

fra alle klubbens medlemmers både ved eller i nærheden af klubbens faciliteter på Svaneknoppen, og i en 

række tilfælde har medlemmer deres både liggende i andre havne.  

 

Der ses derfor ikke længere at være en entydig sammenhæng mellem det at være bådejer, og det at 

benytte klubbens faciliteter på landpladsen. Hertil kommer, at opkrævning af bådejerkontingent er 

administrativt tungt. På den baggrund indstilles det til generalforsamlingen, at kategorien 

”bådejerkontingent” ophæves samt, at bådejere fremad betaler samme kontingent som alle klubbens 

øvrige voksne aktive medlemmer.  

 

Økonomi  

Bådejere betaler i dag kr. 250,- mere i kontingent end ikke-bådejere. Pr. 1. september 2016 var der 428 

indmeldte bådejere i Sejlklubben Sundet.  

 

Konvertering af bådejerkontingentet til aktivt voksenkontingent medfører et provenutab på kr. 107.000,-  

 

Idet bestyrelsen ikke ønsker en nedgang i klubbens aktivitetsniveau, indstilles det at det tabte provenu 

inddækkes ved generelle kontingentforhøjelser på alle voksenmedlemskategorier – inklusive passive- og 

støttemedlemmer.  

 

Pr. 1. september 2016 var der 982 indmeldte medlemmer i Sejlklubben Sundet. Ved en generel 

kontingentforhøjelse på kr. 100,- inddækkes et tabt provenu på kr. 98.200,-  

 

Det resterende provenutab på kr. 8.800,- kan tilvejebringes via klubbens drift.  

 

  



Vedtægtsændringer  

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at vedtægterne samt Sejlklubben Sundets takstblad tilpasses 

som følger:  

- Vedtægternes § 4 stk. 8 slettes. 

- Kategorien ”Bådejerkontingent” slettes fra takstbladet 

- Alle øvrige voksenkontingenter i takstbladet hæves med kr. 100,-  

- Vedtægterne konsekvensrettes andre relevante steder.  

 

 


