Jyllinge Sejlklub
ÅRLIGE TAKSTER
for medlemskab og aktiviteter
MEDLEMSKAB PR. PERSON
perioden 1. januar til 31. december
Ungdomsmedlemskontingent, under 25 år inkl. aktivitetsgebyr
Kr.
740,Senior medlemskontingent, over 25 år
Kr.
840,Pensionist medlemskontingent, over 65 år
Kr.
740,Familie senior medlemskontingent, pr. person over 25 år (A)
Kr.
590,Familie pensionist medlemskontingent, pr. person over 65 år (B)
Kr.
470,AKTIVITETSGEBYR, KURSER OG LIGNENDE
Kajakafdeling, pr. person
Sauna og Vinterbad afdeling, pr. person
Surf, pr. person
Jolle, pr. person
Tirsdagskapsejlads i egen båd, pr. båd
Pigekapsejlads (mandag) i egen båd, pr. båd
Pigekapsejlads (mandag) i skolebåd, pr. person (C)
Sejlerskolen, praktisk del
Sejlerskolen, teoretisk del
Sejlerskolen, tirsdagskapsejlads
Sejlerskolen, bådlåneklub - pr. dag pr. båd
IPP2 kajakkursus
Jolle - sommertræning og undervisning

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

400,100,750,400,600,600,1.200,1.200,1.200,1.200,250,1.200,750,-

Medlemskontingent, aktivitetsgebyr, kurser, pladsleje m.v.
Medlemskontingent er gældende for perioden fra 1. januar til 31. december.
Ved indmeldelse efter den 1. august ydes 50% rabat på det årlige medlemskontingent.
Ved indmeldelse efter den 1. oktober ydes pr. påbegyndt måned, yderligere rabat på det
årlige medlemskontingent, svarende til det tilbageværende kalenderår.
Aktivitetsgebyr, kurser, pladsleje m.v. afregnes til fuld pris, og der ydes ikke
tilbagebetaling – se dog ad (C).
PLADSLEJE FOR MEDLEMMER:
Leje af 1 jolleplads på land på JS' areal
Leje af 1 hylde til surfbræt og –sejl
Leje af 1 hylde til kajak

Kr.
Kr.
Kr.

500,500,500,-

ØVRIGE YDELSER FOR MEDLEMMER:
Nøglebrik til klubhus m.v. (D)
Nøglebrik som gummiarmbånd
JS-stander
JS-stander klistermærke
JS-brystmærke til påsyning på egen trøje, jakke mv.
Bad

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

150,200,75,35,25,0,-

Regneeksempler og noter findes på de efterfølgende sider!

Jyllinge Sejlklub
Strandpromenaden 2
DK-4040 Jyllinge

info@jyllingesejlklub.dk
www.jyllingesejlklub.dk
www.facebook.com/jyllingesejlklub

Noter:
Ad (A) & (B)
”Familie senior abonnement” & ”Familie pensionist medlemskontingent” benyttes, hvor par på
samme adresse over 25/65 år ønsker medlemskab i Jyllinge Sejlklub - se nedenstående eksempler.
Ad (C)
Skolebådene skal primært anvendes til uddannelse af medlemmer, med henblik på erhvervelse af
duelighedsbevis. Båden(e) kan kun tilbydes til Pigekapsejladsen, hvis de ikke skal anvendes af
Sejlerskolen. Uanset skolebådene er blevet udlånt til Pigekapsejladsen ved sejlsæsonens
begyndelse, forbeholder Sejlerskolen sig ret til at opsige udlånet uden varsel, hvis der i løbet af
sejlsæsonen opstår behov for at anvende bådene til undervisningsbrug. I det tilfælde vil betalt
aktivitetsgebyr blive tilbagebetalt pro rata.
Ad (D)
Det vil fremover være dine tilknytninger til afdelingerne som afgør, hvilke låse som kan benyttes.
Vi anbefaler derfor, at du tester brik ved udlevering, så du er sikker på, at du har den rigtige
opsætning. Brikken afmeldes når medlemskab ophører.
På væggen ved bestyrelseslokalet/postkasse hænger en briklæser. Herpå skal du opdatere din brik
hver uge, for fortsat adgang til klubbens aktiver.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@jyllingesejlklub.dk.
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Regneeksempler
Eksempel 1
Par på 45 år og 47 år med sejlbåd ønsker medlemskab. Den ene er ønsker derudover medlemskab i
kajakafdelingen.
De skal indmeldes således:
Familiemedlemskab til 2 x 590 kr. plus aktivitetsgebyr på 1 x 400 kr. i kajakafdelingen. Derudover skal IPP2
kajakkursus erhverves til 1.200 kr. og klubbens roregler efterleves.
Eksempel 2
Far på 44 år og søn på 14 år ønsker medlemskab. Begge ønsker at surfe, og har ikke noget eget udstyr.
De skal indmeldes således:
Faderen skal have Senior medlemskab til 840 kr. Søn skal have junior medlemskab til 740 kr. Derudover skal
faderen betale aktivitetsgebyr surf til 750 kr.
Det forventes at faderen indenfor efter første sæson køber eget surfudstyr, hvorefter aktivitetsgebyr surf
bortfalder.
Søn fortsætter med junior medlemskab til 740 kr. uanset om han køber eget udstyr.
Eksempel 3
Par på henholdsvis 63 år og 68 år ønsker medlemskab. De har egne kajakker og ønsker opbevaring i
klubben. NB: Forudsætter de efterlever klubbens roregler inkl. uddannelse.
De skal indmeldes således:
Familiekontingent til henholdsvis 470 kr. og 590 kr. pr. person. Derudover skal betales aktivitetsgebyr 2 x
400 kr. plus leje af kajakplads 2 x 500 kr.
Eksempel 4
Kvinde på 47 år har egen sejlbåd, ønsker at sejle kapsejlads og sejle med andre kvinder på mandagspigekapsejladsholdet.
Hun skal indmeldes således:
Senior medlemskab til 840 kr. plus 600 kr. for hele besætningen.
Eksempel 5
Mand på 47 år med egen båd, ønsker at sejle kapsejlads på tirsdagskapsejlads holdet.
Han skal indmeldes således:
Senior medlemskab til 840 kr. plus 600 kr. for deltagelse på tirsdagskapsejlads for hele bådens besætning.
Eksempel 6
Dato 1/10: Mand på 42 år ønsker at tage duelighedsbevis for sidenhen at erhverve sig egen sejlbåd med
Jyllinge Sejlbåd stander.
Han skal indmeldes således:
Senior medlemskab halvt kontingent til 410 kr. for perioden 01. 10. 20xx – 31.12.20yy + Sejlerskole teori
1.200 kr.
For perioden 01. 01. 20yy – 31.12.20zz kontingent til 840 kr. + Sejlerskole praktisk 1.200 kr.
Når sejlbåd erhverves købes stander til 75 kr. i stof.
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Eksempel 7
Dreng på 16 ønsker at sejle havkajak.
Han skal indmeldes således:
Junior medlemskontingent til 740 kr. og tilmeldes IPP2 kajakkursus til 1.200 kr. Derudover skal klubbens
roregler efterleves. Sit-on-top kajakker kan benyttes på klubaftener hvor kyndige kajakinstruktører ikke er
tilstede.
Eksempel 8
Herre på 67 ønsker at vinterbade og benytte sauna.
Han skal indmeldes således:
Pensionist medlemskontingent til 740 kr. Derudover skal betales aktivitetsgebyr til Sauna og Vinterbad
afdelingen på 100 kr.
Eksempel 9
Herre på 67 ønsker at vinterbade og benytte sauna. Samlevende kvinde på 62 er aktiv kajakroer som også
ønsker at benytte sauna.
De skal indmeldes således:
Herre skal betale familie pensionist medlemskontingent til 470 kr. plus aktivitetsgebyr til Sauna og
Vinterbad afdelingen på 100 kr.
Kvinde skal betale familie senior medlemskontingent til 590 kr. plus aktivitetsgebyr til kajakafdelingen på
400 kr. plus aktivitetsgebyr til Sauna og Vinterbad afdelingen på 100 kr.
Sidst opdateret 12. januar 2022.
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