Prispolitik og Priser
Mariager Lystbådehavn 2022 – 2023

Mariager Sejlklubs prispolitik og priser
for 2022 - 2023

Mariager Sejlklubs prispolitik og priser fastlægges hvert år på generalforsamlingen for det
kommende år, således at priserne er kendt et år frem.
Prispolitik og priser gælder for såvel medlemmer som gæstesejlere og gæstecampere.

Medlemmer:
Bådpladserne udlejes kun til aktive medlemmer af Mariager Sejlklub
Ved etablering af lejeaftale skal der oplyses følgende:
Lejerens fulde navn, adresse, telefonnummer og mailadresse
Bådens type, længde, bredde, dybdegang og navn, samt fremvises dokumentation for
betaling af ansvarsforsikring, forsikringsselskab og policenummer oplyses.
Bådpladserne tildeles efter den bedste udnyttelse af havneområdet, dog tages der om muligt
hensyn til medlemmernes ønsker og medlemskabets længde.
Ved indgåelse af en lejeaftale betales der
•
•

et engangsbeløb - der ikke betales tilbage ved en senere opsigelse af lejeaftalen og
et depositum bestemt af bådens størrelse, der tilbage betales ved en senere opsigelse af
lejeaftalen.

De efterfølgende år betales et årligt pladsbidrag, der ligeledes er bestemt af bådens størrelse.
Alle bidrag betales forud. Depositummet refunderes i den rækkefølge pladserne stilles til rådighed
for klubben og når pladserne er genudlejet. Det vil sige når en ny lejer har betalt sine bidrag.
Lejen betales som nævnt forud for hele året og der refunderes intet, selv om pladsen bliver ledig i
løbet af året. Lejen skal være betalt senest, på den på fakturaen anførte betalingsdato.
Ved skifte til en større båd i løbet af året, indbetales difference i både depositum og pladsbidrag i
forhold til størrelsen. Dette sker først det kommende år.
Ved skifte til mindre båd i løbet af sæsonen, tilbagebetales forskellen i depositum i forhold til
bådstørrelsen. Dette sker det kommende år, ligesom pladsbidraget først ændres for det
kommende år.
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Ved salg af båden kan lejeren disponere over bådpladsen resten af sæsonen. Det følgende år skal
pladsen stilles til rådighed for Sejlklubben, hvis lejer ikke får en ny båd, og det næstfølgende år
bortfalder retten til bådpladsen.
For at undgå betaling af pladsbidrag, skal bådpladsen stilles til rådighed for Sejlklubben eller
opsiges ved en skriftlig meddelelse til kassereren inden 31. december året før.
Pladslejen kan reduceres hvis lejeren bidrager med praktisk arbejde efter aftale med Sejlklubben.
Reduktionen kan maksimalt udgøre 1.500,00 kr. årligt.
Ved misligholdelse henvises til såvel vedtægterne som havnereglementet.

Kontingent (årlig i dkk.)
Type:

Beløb
dkk

Beskrivelse

Aktiv

500

Som aktivmedlem må du og din familie anvende alle
sejlklubbens faciliteter (aktive medlemmer skal selv
tilmelde sig TallyWeb, for derigennem at få en kode til
klubbens faciliteter). Du har også mulighed for at leje
klubhuset. Har du bådplads udleveres der en
klubstander som giver mulighed for at ligge i fjordens
havne via fjordordningen. Et medlemskab giver én
stemme til generalforsamlingen.

Ungdom

400

Som ungdomsmedlem må du deltage i
ungdomsafdelingens aktiviteter. Du har mulighed for
at låne/leje klubbens jolle efter aftale med
ungdomstrænerne.

Passiv

200

Som passivt medlem støtter du sejlklubben.
Passive medlemmer har mulighed for selv at tilmelde
sig TallyWeb, for derigennem at få en kode til
benyttelse af klubbens faciliteter.

Udlejning af klubhus/dag

800

Døgn: kl. 12:00 - 12:00
Lejer foretager rengøring før og efter og erstatter evt.
beskadigelser. Udlejes kun til aktive medlemmer.

Leje af optimistjolle pr.
sæson:

400
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Bådpladser (årlig i dkk.):
Størrelse båd i meter

0-7

7-8

Depositum
(tilbagebetales efter opsigelse,
vedtægternes §14)

8.400

9.000

Engangsbeløb
(tilbagebetales ikke)

3.000

Pladsleje/år
Fradrag for arbejdsindsats udført året
før
Pladsleje/år

10-11

11-12

12-13

9.600

10.200

10.800

11.400

12.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.300

3.500

3.700

3.900

4.100

4.300

4.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

700

775

850

925

1.000

1.075

1.150

Låneplads/måned
maj-oktober
(minimum og maksimum 3 mdr.)

8-10

>13

Priserne vil herefter blive reguleret hvert år i takt med udviklingen i omkostninger og behovet for
vedligehold og nyudvikling, dette bliver fremlagt på generalforsamlingen

Alle efterfølgende priser gælder fra og med 2022:
At betale for nye både der ankommer til Mariager sejlklub i løbet af året:
100% fra januar til august og 50% fra september til december

Jolleplads ved flydebroen. Som 0-7 meter
(50 % depositum og indskud)

3.300

Jolle-landplads

1.000

Strøm afregnes efter forbrug til Klubbens pris med
et tillæg på
Vask / Tumbler
Brus (4 minutter)
Miljøstation
Mastekran

0,5
20
5
1
0

Kr. pr kWh
Kr. pr. vask
Kr. pr. gang
Kr. pr. gang
Kr. pr. gang
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Afregnes via konto:
Enten ved at tilføje penge manuelt via kreditkort,
Eller ved automatisk tilføjelse af f.eks. 100 kr når
konto går på 20 kr.
Nøgle depositum

150

Rykker gebyr ved for sen indbetaling.

100 pr. gang

Gæstesejlere:
Gæstesejlere i hele Mariager Havns område betaler i henhold til aftale mellem Mariager Sejlklub
og Mariagerfjord Kommune, følgende beløb for ophold i havnen og brug af Mariager Sejlklubs
faciliteter.
Gæstesejlere - havneafgift pr. døgn
Strøm kan købes i puljer af 3 KWh
Vask / Tumbler
Brus (4 minutter)
Miljøstation
4 døgn
Første hele uge
Efterfølgende hele uger
Medlemmer af MAS uden bådplads pr. døgn
Indtastes:
Bådnavn, Hjemhavn, Mobil nummer, E-mail

150 Kr.
15
20
5
1

Kr. pr. pulje
Kr. pr. vask
Kr. pr. gang
Kr. pr. gang

450
750
600
75

Fjordordning:
Medlemmer af fjordordningen betaler ikke et fast beløb, men alene dækning af miljøomkostninger.
Gæster, Mariager Fjord klubber - frivilligt pr. døgn

30 Kr.

Strøm kan købes i puljer af 3 KWh
Vask / Tumbler
Brus (4 minutter)
Miljøstation

15
20
5
1

Indtastes:

Kr. pr. pulje
Kr. pr. vask
Kr. pr. gang
Kr. pr. gang

Bådnavn, Hjemhavn, Mobil nummer, E-mail
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Gæstecampere:
Gæstecampere på hele Mariager Havns område betaler i henhold til aftale mellem Mariager
Sejlklub og Mariagerfjord Kommune, følgende beløb for ophold på området og brug af Mariager
Sejlklubs faciliteter.
Gæstecampere, pr. døgn
Strøm kan købes i puljer af 3 KWh
Vask / Tumbler
Brus (4 minutter)
Indtastes:

150 Kr.
15 Kr. pr. pulje
20 Kr. pr. vask
5 Kr. pr. gang

Bilnummer, Mobil nummer, E-mail

Max antal campere pr døgn: 7

Bopæl i båd:
Regelsættet for bopæl i egen båd blev vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 2020,
med forbehold for godkendelse hos relevante myndigheder, behandlingen af problemstillingen er
udsat, ligesom defineringen af bestyrelsens egen håndtering af ansøgningerne ikke er afsluttet.
Dette tages op i løbet af året 2022.
Bopæl i båd kan ikke sammenlignes med enkelte overnatninger/kortvarige ophold i båden i
forbindelse med arbejdsopgaver, ferier m.m.
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