PRISLISTE FOR TOREBY SEJLKLUB 2020

Kontingent: Pr. år - 1. marts. - 28. feb.:
Aktive medlemmer
Passive medlemmer
Gæstemedlemmer: (Kun med vinterplads)
Pælepladsleje i perioden 1. april til 15. november 2020
Kategori 1.
Kategori 2.
Kategori 3.
Bro J. Bro A14.
Bro B1 og B3.
Bro C1 og C2.

Pælebredde
Op til 2,50 m.

Kr. 1.179,-

(2019=indeks102,3 Januar 2020 indeks 103)

Kategori 4.

Kategori 5.

Pælebredde
2,51 – 3,00 m.

Pælebredde
3,01 – 3,50 m.

Pælebredde
over 3,50 m.

Kr. 2.336,-

Kr. 2.574,-

Kr. 2.090,-

Vinterplads 2020/21:
Vinterplads gældende fra
1.10 til 30.4.
Bådstørrelse:
Joller under 5,5 m.
Øvrige både

2020
650,00
300,00
500,00

kr.
kr.
kr.

Optagning og søsætning:
Gælder uanset plads på land
eller om båden ligger i vandet

Prisen er med forbehold for
udefra kommende prisændringer.

Kr. 400,00
Kr. 750,00

Kr. 1.000,00
Kr. 1.000,00

Gebyr for optagning eller søsætning over kaj - ikke medlemmer:
Bom:
Elektronisk nøglebrik - depositum
1 års adgang (fra
betalingsdag/bestilt dato)
1 måneds adgang ( - do - )
1 dags adgang

Kr. 2.807,-

Aktive medlemmer

Kr. 100,00
Ikke medlemmer

Kr. 100,00

Kr. 100,00
Kr. 500,00
Kr. 200,00
Kr. 60,00

For både, som står på vinterpladsen i tidsrummet 1/5 til 30/9, betales takst som for vinterplads.
Ønskes eventuel pæleplads bibeholdt iht. vedtægternes §6, betales ½ pælepladsleje.
Arbejdsgebyr (betaling for fritagelse for arbejdspligt - aktive medlemmer)

kr.

600,00

Gæsteplads pr. døgn, incl. el, drikkevand og bad

kr.

120,00

Gæstesejlere kan mod forudbetaling leje en plads for en længere periode, efter nærmere aftale.
Nøgle, der passer til klubhus og mastekran.

Depositum: kr.

250,00

Klubstander

kr.

100,00

Frihavnsmærke – kan kun købes af aktive medlemmer, der har betalt pælepladsleje i TS

kr.

25,00

Leje af fiskerskure pr. år: (Gamle med hævd kr. 0,00 – derefter kr. 250,00)Nye pt. kr.

400,00

Gebyr for udsendelse af rykkeropkrævning

100,00

pr. rykker kr.

Kontingent, pælepladsleje, arbejdsgebyr og leje af fiskeskure opkræves i marts – betales senest 1. april.
Optagning/søsætning og vinterplads betales senest 31. oktober.
Gæstemedlemmer opkræves i oktober for kontingent, optagning/søsætning samt vinterplads – betalingsfrist 31. oktober.
Toreby sejlklubs kontonummer i Lollands Bank: 6520-0004069802.

Toreby Sejlklub

www.toreby-sejlklub.dk

e-mail:post@toreby-sejlklub.dk

