
Bilag 1 (Side 1 af 2) 

Ny medlemsstruktur og ny kontingent 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage følgende nye medlems- og 

kontingent-struktur: 

 

  

Medlemskategori Årligt 
kontingent 

Reglement / forklaring 

Medlemskab voksen 1050 - For alle, der er over 18 år og deltager i sejlklubbens aktiviteter, 
skal der være tegnet et medlemskab i kategorien ”Medlemskab 
voksen” eller ”Tillægsmedlem for voksne” 
- For hver bådplads i havnen der er registreret med tilhørsforhold 
til Frederiksværk Sejlklub skal der være tegnet mindst et 
medlemskab i kategorien ”Medlemskab voksen”. 
- Medlemmer med et ”Medlemskab voksen” kan medbringe en 
ledsager til de af klubbens sociale arrangementer, som de selv 
deltager i. 
 

Tillægsmedlemskab 
for voksne 

350 - Alle, der har et ”Medlemskab voksen” kan tegne et 
”Tillægsmedlem for voksne” for en person af eget valg, dog med 
nedenstående forbehold. 
- Medlemmer med et ”Tillægsmedlemskab for voksne” kan 
medbringe en ledsager til de af klubbens sociale arrangementer, 
som de selv deltager i. 
- For hver bådplads i havnen der er registreret med tilhørsforhold 
til Frederiksværk Sejlklub skal der være tegnet mindst et 
medlemskab i kategorien ”Medlemskab voksen”. 
 

Kontingent junior 
under 18 

750 - For alle, der er under 18 år og deltager i sejlklubbens aktiviteter, 
skal der være tegnet et medlemskab i kategorien 
”Ungdomsmedlemskab” eller ”Søskende medlemskab”  
 

Søskende 
medlemskab under 
18 

400 - Personer, der er under 18 år og søskende til en person med 
”Ungdomsmedlemskab kan tegne et ”Søskendemedlemskab”. 
 

Støttemedlem 300 Personer, der har et tilhørsforhold til klubben uden at deltage i 
aktiviteter udover sociale arrangementer, kan tegne medlemskab 
som ”Støttemedlem”. En eventuel ledsager til sådanne sociale 
arrangementer skal have tegnet et selvstændigt medlemskab som 
”Støttemedlem”. Støttemedlemmer har ikke ret til at stemme ved 
generalforsamlingen 
 



Bilag 1 (Side 2 af 2) 

Væsentligste argumentation, der underbygges på generalforsamlingen: 
 

Væsentligste argumentation for ændring af medlemsstruktur: 

• Der er megen flytning mellem båd/ikke båd. Meget administration, selv om de 2 
kategorier koster det samme for klubben. 

• Definitionen mellem familiemedlemsskab og aktiv med båd er uklar.  

• Rapportering af aldersgrupper til kommune og andre taler for at alle er oprettet som 
medlemmer i administrationssystemet med eget medlemsnummer. Dette er ikke 
tilfældet for de blandede familie-medlemsskaber 

  
Væsentligste argumentation for ændring af kontingent: 

• Vi havde I 2017 og igen i 2018 et underskud. Underskuddet i 2019 vil ifølge 
budgettet være endnu større med uændret kontingent (ca. 50.000). 

• Vores klubhus har mere end 25 år på bagen. Det kræver mere vedligehold. 

• Der er nu på landsplan en øget interesse for sejlads. Det giver bl.a. behov for større 
skolingskapacitet, hvis Frederiksværk Sejlklub skal få del i medlemstilgangen. 

• Generelt ønsker vi at øge aktivitetsniveauet – især for at tiltrække nye medlemmer. 
 

Bemærkning: Prisindekset er steget ca. 33% siden sidste justering af kontingent. 

 

Nødvendige vedtægtsændringer, se §5 og §8 i medsendte foreslåede vedtægter: 

 

Sort tekst er uændret i forhold til gældende vedtægter 

Rød gennemstreget tekst er fjernet tekst fra gældende vedtægter 

Grøn tekst i kursiv er ny tekst i forhold til gældende vedtægter 

 

Nuværende vedtægter er desuden vedlagt som bilag 
 


