
Forslag
Nye servicegebyrer



Baggrund

Forslaget er udarbejdet af Niels-Erik Hansen, Lars Skjoldager og Svend Erik Kristensen.
• Pt opkræves gebyr af bådejerne for vinteropbevaring af båd på land, opbevaring af mast i 

skur samt evt. sommeropbevaring på land. Bådejere der ikke bruger vinter- eller 
sommeropbevaring betaler et såkaldt grundgebyr.

• Bådejergebyrerne beregnes for hver enkelt bådejer på basis af arealet af båden og der 
udsendes individuelle fakturaer til hver bådejer.

• Jolleejere betaler pt for ”Jolle i havn”,”Jolle på land – sommeropbevaring”, ”Jolle på land –
vinteropbevaring” og ”Brug af slæbested”.

• Specielt fakturaerne til bådejerne giver problemer, da ca 20% ikke betaler til tiden. En del 
af årsagen er måske at man tror at den ekstra gebyropkrævning allerede er betalt via 
kontingentet? Dertil kommer at havneudvalget skal bruge megen tid på at registrere 
brugere af masteskuret og kassereren skal udarbejde og udsende mere end 100 
individuelle fakturaer.

• Endelig er klubbens økonomi så god at der er basis for nedsættelse af serviceafgifterne 
samtidig med en forenkling.



Ny gebyrstruktur 1
• For bådejerne betales diverse servicegebyrer fremover automatisk ved træk fra Dankort idet der 

oprettes 3 hold baseret på bådenes størrelse (Længde*Bredde):
• Holdene er:
• A: Lgd*brd <20 m2,  kr. 320,- incl. moms
• B: Lgd*brd >=20 m2 og <40 m2, kr. 640,- incl. moms
• C: Lgd*brd >= 40 m2, kr. 960,- incl. moms

• Ændringerne i forhold til nu er således en ”all inclusive” struktur, i form af:
• Lavere gebyr for vinteropbevaring for næsten alle 
• Der betales ikke ekstra for mast i skur
• Der betales ikke ekstra ved sommeropbevaring på land. Sommeropbevaring på land skal dog 

forhåndsgodkendes af Havnefogeden.
• Grundgebyret fjernes som separat gebyr



Ny gebyrstruktur 2

• For joller og trailerbåde foreslås ligeledes en forenkling, idet holdene 
”Jolle i havn”, ”Jolle på land – sommeropbevaring” og ”Jolle på land –
vinteropbevaring”  slås sammen til to hold: ”Jolle i vand” og ”Jolle på 
land”.

• Joller liggende i vand eller på land betaler kr. 500,- incl. Moms for 
henholdsvis sommer og vinter.

• Brugere af slæbestedet, der ikke har båden stående i havnen skal 
stadig betale 350.- kr incl. Moms pr år.



Ny gebyrstruktur 3

• De nye gebyrsatser er indregnet i budgetforslagene for 2019 og 2020
• Bestyrelsen foreslår ligeledes at betaling af servicegebyrer for 

vinteropbevaring fremover sker inden bådoptagning starter (dette er  
indregnet i budgetforslaget)


