
M E D L E M S S K A B  

Varer Beløb Bemærkninger

Indmeldelsesgebyr 800 kr.

Et engangsgebyr, som betales før indmeldelse træder i kraft. Bemærk således at indmeldelsesbyret IKKE inkluderer 

kontingent som afregnes seperat.

Årligt medlemskontingent 800 kr. Melder du dig ind i perioden 1. august til den 31. december, er medlemskontingentet 400 kr. for denne periode. 

B Å D P L A D S E R
Varer Beløb Bemærkninger

Pælepladser 113 kr./m2

Pladsens størrelse beregnes ved at gange længde på pladsen med bredde på pladsen. Bemærk at pladsens bredde 

beregnes fra midt pæl til midt pæl.

Y-bom pladser 113 kr./m2

Pladsens størrelse beregnes ved at gange længde på pladsen med bredde på pladsen. Bredde måles fra midt bom til 

midt bom. Længde er afhængder af hvilken længde den aktuelle Y-bom er godkendt til, hvilket ofte er bommens 

længde plus 25%. 

Landskibspladser 113 kr./m2

Pladsens størrelse beregned ved at gange skibets længde tillagt 2 meter med skibets bredde tillagt 1 meter, målt på 

skibets breddeste sted. 

Vinterplads 1600-5000 kr. Standardpris alle bådstørrelser. Kun for medlemmer.

Helårs landpladser - takst 1 1.600 kr.

Vandplads i perioden 1. november til 31. marts. Bemærk at denne pris ikke indeholder adgang til klubbens faciliteter, 

herunder bygninger, renovation samt vintervand. Tildeling af vinterplads skal skriftligt godkendes af bådindspektøren, 

der ligeså vil angive prisen på den omhandlende plads afhængig af bådens størrelse.

Helårs landpladser - takst 2 3.500 kr. Både på landplads i mere end 2 år 

PRISLISTE FOR MEDLEMMER

Et medlemskab omfatter foruden én selv sin evt. ægtefælle/partner samt hjemmeboende børn under 18 år. Kontingentåret går fra 1. januar til 31. december.

Vandplads omfatter tillige vinterplads på land eller i vandet.

Minimumspris alle pladser er 1.600 kr. Efter 1. august er prisen 50% af normal pris, dog fortsat minimum 1.600 kr.

Pladsleje dækker perioden 1. april til 31. marts - vinterplads dog undtaget. 

Opsiger du din bådplads til ny sæson inden udgangen af april, refunderes 75% af betalt leje. Opsigelse skal ske skriftligt til klubbens hovedmail. Herefter er der ingen reduktion.



A D M I N I S T R A T I O N 

Varer Beløb Bemærkninger

Administrationsgebyr ved ændring af plads 250 kr.

Skifter du båd midt i en sæson, der kræver en ny plads, eller skifter du blot plads i løbet af året(uden for perioden for 

tildeling af pladser), pålægges et fast administrationsgebyr på 250 kr.

Rykkergebyr 1. rykker for manglende betaling 100 kr.

Rykkergebyr 2. rykker for manglende betaling 250 kr.

Engangsgebyr og depositum ved udlejning af postkasse 1.000 kr.

Betales ved indgåelse af aftale. Der tilbagebetales 500 kr.(depositum) ved ophør af aftale, såfremt at postkasse og 

original-nøgler returneres i god stand. Bemærk at klubben alene råder over et begrænset antal postkasser. Kontakt os 

på mail, hvis du ønsker at komme på venteliste.

Årlig leje af postkasse 300 kr.

Gebyr for udeblivelse fra vagt 350 kr. Hvis du udebliver fra din vagt eller ikke er tilmeldt vagtordningen (forudsat naturligvis at du er pligtig til at gå vagt).

Fjernelse af kæde 1.000 kr.

Hvis klubben, af velbegrundet årsag, har fæstnet din båd til bro eller kaj, må du betale for at få kæden fjernet igen. 

Ofte vil der foruden omhandlende gebyr ligeledes være krav om betaling af skyldige poster til klubben.

Pris pr. chipkort 100 kr. Til el samt adgang til klubfaciliteter

Kollektiv ansvarsforsikring 275 kr.

VB har indgået en billig kollektiv ansvarsforsikring, denne tilmeldes på det årlige fartøjsskema og er gældende for en 

sæson - Forsikringspræmien opkræves sammen med bådpladsleje i februar og gælder 1/4-31/3

Årlig leje Beløb Bemærkninger

3 tons stativ 750 kr.

6 tons stativ 1.000 kr.

12 tons stativ 1.300 kr.

Vinkeladapter 50 kr.

Motorbådsbukke 50 kr.

Motorbådsvange 50 kr.

Støtteben 3 tons (sæt) 190 kr.

Støtteben 6 tons (sæt) 225 kr.

Støtteben 12 tons (sæt) 340 kr.

Korttids leje

U D L E J N I N G   A F   S T A T I V E R   O G   E K S T R A U D S T Y R 



Klargøring (fast obligatorisk pris for alle stativer) 300 kr.

3 tons stativ  - leje pr. dag 75 kr.

6 tons stativ 100 kr.

12 tons stativ 130 kr.

O P R Y D N I N G   O G   R E N G Ø R I N G 

Varer Beløb Bemærkninger

Oprydning og rengøring på landplads, pr. påbegyndt 

time 500 kr.

Landpladser skal være ryddet for stiger, stiladser, malingsrester og affald samme dag som båden er flyttet fra 

landpladsen. Har man ikke ryddet og rengjort sin plads, vil det blive gjort for bådejerens regning

Afrensning af malingsrester på stativer ved aflevering 

efter brug, pr. time 500 kr.

Når en båd males mens den står i klubbens stativer, skal stativet afdækkes. Hvis et stativ tilbageleveres med rester af 

maling, vil det blive renset for bådejerens regning

Varer Beløb Bemærkninger

Betalings-el 3,25 Prisen fremgår til hver en tid af klubbens elstandere samt på betalingsautomaterne. El-prisen reguleres løbende. 

Klubvimpel til båden 60 kr. Hvert medlem kan afhente én klubvimpel uden beregning pr. år. Prisen er for øvrige vimpler.

Klistermærker til båd - hhv. VB mærke og løftemærker 25 kr. stk.

Frihavnsmærke Gratis Udleveres af havnemesteren. Der tildeles alene ét frihavnsmærke pr. medlems nr. 

Vaskeri

30 kr. pr. vask / 10 

min. tørretumbling 5 

kr. Havnen har i 2021 fået etableret nyt vaskeri med hhv. tre vaskemaskiner og tre tørretumblere. Betales med Chipkort.

Udlån af højtryksrenser Gratis

Det er gratis at låne klubbens højtryksrenser. Ved udlån skal der underskrives blanket for udlån ved havnemesteren. 

Er udstyret beskadiget ved aflevering, hæfter låntager for alle udgifter til udbedring/erstatning. 

Udlån af dieseltrailer Gratis

Det er gratis at låne klubbens dieseltrailer. Ved udlån skal der underskrives blanket for udlån ved havnemesteren. Er 

udstyret beskadiget ved aflevering, hæfter låntager for alle udgifter til udbedring/erstatning. Ved udlån er ADR-

bevis(farlig-gods-bevis) lovpligtigt og skal kunne fremvises til havnemesteren på forlangende.

Ø V R I G E   P R I S E R   P Å   V A R E R ,   A N V E N D E L S E   A F   F A C I L I T E T E R   O G   U D L Å N  



Anvendelse af mastekran Gratis

I Vestre Baadehavn finder du klubbens mastekran, som medlemmer af klubben gratis kan anvende. Anvendelse 

kræver at medlemet har fået en introduktion til anvendelse af kranen samt er certificeret til adgang på medlemmets 

chipkort. Kontakt havnemesteren ved spørgsmål. 

Leje af masteskur Gratis

Der skal udfyldes en udlånsblanket ved lån af masteskur. Udlån af plads i masteskur skal ske efter aftale med 

havnemesteren. 


