
 

Sejlklubben Sundet 
 
 
 

Forslag til TAKSTBLAD FOR SEJLKLUBBEN SUNDET – 2023 

Vedtages af  

Bestyrelse 
General- 

forsamling Kontingenter (momsfri) 
Takster 

2022/2023 
 x Indskud Voksen- & Gastemedlem 700,- 

 x Indskud Minikølbåd samt Ungdomsmedlemmer 0,- 

 x Voksenkontingent ** (100%) 1.550,-/1.700,- 

 x Voksen parmedlemskontingent pr.person (75%) 1.280,- 

 x Gastemedlemskontingent **(40%) 600,-/680,- 

 x Minikølbådskontingent, 25 år og ældre **(65%) 1.000,-/1.100,- 

 x Minikølbådskontingent u. 25 år**(30%) 475,-/510,- 

 x Ungdomskontingent **  (som i KØS) 1.000,-/1.200,- 

 x Pensionistkontingent (50%) 850,- 

 x Pensionist parmedlemskontingent pr. person (37,5%) 640,- 

 x Passivt kontingent                              UDGÅR 400,- 

 x Pausemedlemskontingent (25%) 430,- 

 x Støtte kontingent (12,5%) 200,-/210,- 

 x Ægtefællekontingent (nytegnes ikke) UDGÅR 1050,- 

  ** Ved indmeldelse fastsættes kontingentet for det indeværende kalenderår 
til et antal tolvtedele af årskontingentet svarende til de resterende måneder i 

kalenderåret afrundet opad til nærmeste hele antal måneder. 

 

  Landplads ydelser (inkl. moms) (+15%) 
 

 x Indskud pr. m2 200,-/ 

x  Vinterpladsleje pr. m2 (for både med betalt pladsindskud) 210,-/240.- 

x  Vinterpladsleje pr. m2 (for både uden betalt pladsindskud) 235,-/270.- 

x  Sommerpladsleje pr. båd (for både med betalt pladsindskud) 1.000,/-1150.- 

x  Sommerpladsleje pr. båd (for både uden betalt pladsindskud) 2.000,-/2300.- 

x  Sommerpladsleje, trailbare joller 700.-/805 

x  Vinterpladsleje trailbare joller (hvis der er plads)  500,-/575 

x  Mast i skur pr. ½ år 200,-/230.- 

x  Flytning af båd eller tidspunkt i forbindelse med udsætning eller udeblivelse 
ved optagning + havnens takst pr. time (p.t. 363,-) 

500,- 

x  Slibemaskine pr. døgn 150,- 

x  Plads i telt pr. uge excl. kranløft aftalt med Svanemøllehavnen 500,- 

 x Skur, indskud ½ skur 1.500,- 

x  Skur, arealleje ½ skur 350,- 

 x Skur, indskud 1/1 skur 2.500,- 

x  Skur, arealleje 1/1 skur 650,-/750.- 

 x Skur, indskud 5/4 skur 3.750,- 

x  Skur, arealleje 5/4 skur 800,-/920 

 x Skur, indskud 2/1 skur 4.500,- 

x  Skur, arealleje 2/1 skur 1.200,-/1.380.- 

  Kajakplads i container (max. 1 kajak pr. medlem) 700,- 

x  Nøgle 125,- 

x  Nøglebrik 100,- 

x  Pladsmands timeløn (følger havnens takst) p.t. 363,- 

x  Oprydning efter bådejer + havnens takst pr. time (p.t. 363,-) 500,-  

    

  



 
  Sejlerskolen 

 
(+20%) 

x  Sommersejlads for elever 1.200,-/1.440.- 

x  Introkursus 200,-/240.- 

x  Navigationskursus 500,-/600.- 

x  4. semesterkursus 500,-/600.- 

    

x  Bådlån Spækhug J70 J80 SunFast  

Depositum 0,- 2.500,- 1.000,- 2.500,- 

Hverdag til kl. 16 150,- 500,- 300,- 500,- 

Aften fra kl. 16 150,- 500,- 300,- 500,- 

Lørdag/søndag 
kl. 06-14/14-18 

150,- 500,- 300,- 500,- 

Weekend 
lø kl. 6 til  
sø kl. 21 

300,- 900,- 500,- 1.000,- 

Racingsejl: 500 kr. pr. dag 
Ved forsikringsskade på båd hæfter låneren for selvrisiko: 

- Spækhugger: 1.000,- 
- J80: 2.500,- 
- SunFast: 3.500,- 
- J70: Ved org. træning/klubsejlads: 2.500,- / Uden træner: 7.500,- 

    

  Balladgruppen 
 

 

x  Årligt kontingent 1.500,-/1550,- 
x  Gæst på hverdagssejlads pr. dag 50,- 

x  Introsejlads med intro-skipper pr. person pr. dag 100,- 

x  Gruppemedlemmers leje af båden til tursejlads pr. dag 250,- 

x  Gæst på tursejlads pr. dag 200,- 

 


