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Prisliste 2023. 

Gæstesejlere, slæbested og autocampere mv.:  

Gæstesejlere uanset længde pr. døgn 175 kr. 

Gæstesejlere med båd bredde over 5 meter 300 kr. 

Overnattende gæsteroere og lignende, pr. person pr. døgn: 25 kr. 

Autocampere (max 3.500 kg), pr. døgn: 175 kr. 

  

Havneafgift for lejere: Pr. år 

2,0 m. plads: 1.000 kr. 

2,5 m. plads: 2.600 kr. 

3,0 m. plads: 3.300 kr. 

3,5 m. plads: 3.950 kr. 

4,0 m. plads: 4.550 kr. 

4,5 m. plads: 5.000 kr. 

5,0 m. plads: 5.500 kr. 

Jolle på land (skal kunne håndtrailes – forudsætter aktivt medlemskab): 550 kr. 

Opbevaring af kajak (forudsætter aktivt medlemskab): 300 kr. 

  

Havneafgift for ejer: Pr. år Indskud: 

2,5 m. plads: 1.500 kr. 15.000 kr.  

3,0 m. plads: 2.000 kr. 22.000 kr. 

3,5 m. plads: 2.400 kr. 26.000 kr. 

4,0 m. plads: 2.800 kr. 35.000 kr. 

4,5 m. plads: 3.100 kr. 45.000 kr. 

5,0 m. plads: 3.400 kr. 60.000 kr. 

  

Kontingent for aktive: Pr. år 

Aktiv junior (under 18 år):  750 kr. 

Aktiv senior: 1.000 kr. 

  

Diverse: Pr. år 

Optagelse på venteliste (for ikke medlemmer): 500 kr. 

Begrænset medlemskab: 450 kr. 

Jolleleje: 550 kr. 

Kajakkontingent: 565 kr. 

Leje af skab/skur ved klubhuset 250 kr. 

Ansvarsforsikring:                                                                                  250 kr. 
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Diverse: 

Beboelse (medlem) på båden om vinteren (1. november – 31. marts), pr. måned                                                                       
Max 2 personer. Bestyrelsen beslutter placering af båden. 
Der foretages ikke snerydning, og der er ikke vand på broerne. 
Afbrydelser af el kan ikke forventes repareret straks.  
 

        400 kr. 
+ forbrug af 

el 

Gæstesejlere i vinterhalvåret (1. november – 31. marts)   
Ubeboet og uden el-tilslutning pr. døgn 
Beboet, da normal takst 
 

 
80 kr. 

Medlemmers brug af klubhuset til markering af personlige mærkedage.              Pr. gang: 
Kun muligt fra den 1. oktober til den 31. marts. 
Se retningslinjer herom. 
 

500 kr. 

Køb af nøglebrik (refunderes ikke ved udmeldelse) 100 kr. 

Årlig leje af Bi-måler (EL) 100 kr. 

Depositum ved leje af Bi-måler (ved tilbagelevering tilbagebetales kr. 200) 250 kr. 

El-afregning pr. kw (pr. 1. april 2022) Dagspris 

Brug af vaskemaskine                                                                                                         Pr. gang: 25 kr. 

Brug af tørretumbler                                                                                                           Pr. gang: 25 kr. 

 

 

 

 

 


