Grenaa Sejlklub
Bent I. Hansen
Klubkasserer
bentihansen@gmail.com

INDMELDELSESBLANKET
Undertegnede ønsker optagelse i Grenaa Sejlklub som:
___ A – medlem (bådejere) Bådtype: _____________ Bådnavn: _____________________
___ B – medlem (Gaster) Gast på overstående.
___ C – medlem (ægtefælde eller samlever)
___ J – medlem (unge under 18 år og studerende indtil 25 år).
___ P – medlem (passive).
___ S – medlem (sejlerskolen)´.
Navn:

______________________________________________________

Gade/vej/nr.:

______________________________________________________

Post nr./ By:

______________________________________________________

Fødselsdag (ddmmåå): __________________. e-mail: ___________________________
Telefonnr.:

_________________. Mobil nr.: ___________________________

____________________________, den _________, 20_____.
_________________________________________
Underskrift

Udfyldes af C – medlem:
Ægtefælde eller samlever: ___________________________________________________
Udfyldes af J – medlemmers forældre:
Undertegnede er indforstået med: at min datter/søn deltager i Grenaa Sejlklubs aktiviteter,
Og indestår for gæld til klubben, jævnfør klubbens vedtægter § 5.
________________________________, den ___________, 20 ____.

______________________________________________
Underskrift.

Kontingent:
Bådejere:

850 kr. pr. år

Gaster:

750 kr. pr. år

Unge under 18 og studerende indtil
det fyldte 25 år:
450 kr. pr. år
Sejlerskolen:

700 kr. pr. år (plus klubkontingent; 750 kr. pr. år for
gaster; 850 kr. pr. år for bådejere / 300
kr. pr. år for ægtefæller/samlever.)

Passive:

350 kr. pr. år

Ægtefælle/samlever:

300 kr. pr. år

Indmeldelsesgebyr:

25 kr. pr. år (ej for P – medlemmer)

Rykkergebyr:

50 kr. pr. år

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uddrag af Grenaa Sejlklubs vedtægter:
§2
Klubbens formål er
at fremme medlemmernes muligheder for at udøve alle former for sejlsport og sejlads
at skabe rammerne for og understøtte unges udøvelse af sejlsport
at skabe sammenhold mellem medlemmerne
at arbejde for og udbrede kendskabet til sømandskab, sikkerhed til søs, sejlads for sejl og
motor, kap- og tursejlads samt jolle- og brædtsejlads.
§5
Generalforsamlingen fastlægger de forskellige medlemskategorier og kontingenter.
Æresmedlemmer er kontingentfrie. Optagelse af medlemmer under 18 år kræver skriftligt
samtykke fra forældre/værge, der tillige skal indstå for gæld til klubben.
§6
Kontingentet opkræves helårsvis forud og forfalder til betaling en måned efter opkrævning.
Ved rykning betales et af generalforsamlingen fastsat gebyr.
Efter rykning kan medlemmet ikke deltage i nogen af foreningen arrangeret aktivitet eller i
øvrigt deltage i noget som medlem af Grenaa sejlklub, inden kontingentet er betalt.
§7
Udmeldelse af klubben kan alene ske skriftligt til klubbens kasserer inden 31. December.
Udmeldelse forudsætter, at medlemmet ikke er i restance.

