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Beskrivelse 
 

Aktive medlemmer Bemærkninger 

Rykkergebyr 
Gebyr for manglende e-mail adr.  
 

Kr. 100,- 
Kr.   25,- 

 

Strøm 
 

Kr. 3,- pr kWh  

Årligt Kontingent  
 

Kr. 600,-  

Kranløft  
Brug af mastekran  
Transport på land med løftevogn inkl. traktor pr. gang 
Kørsel med traktor i af båd i stativ og egen bådvogn pr. 
gang 
 

 
 
kr. 200,- 
 
kr. 200,- 

Max 10 tons. Inkl. I drift bidrag 
Max 300 kg. Inkl. I drift bidrag 
Ved optagning skal medlemmerne bruge mobile bådstativer fra Morsø Sejlklub 
 

Dagsleje af bådstativ 
Årlig leje af bådstativer. 
3 ton pr. stk. 
6 Ton pr. stk. 
12 Ton pr. stk. 
 

Kr. 25,- 
 
Kr.    700,- 
Kr.    900,- 
Kr. 1.200,- 

Min. leje 150,- 
 

Årlig leje af ekstra støtteben pr. stk. 
3 ton pr. stk. 
6 Ton pr. stk. 
12 Ton pr. stk. 
 

 
Kr. 125,- 
Kr. 150,- 
Kr. 225,- 

 
Støtteben skal anvendes ved opbevaring med mast og ved større overdækning af båd. 

Årlig leje af tilbehør:  
Motorbådsbukker 6 og 12 ton pr. stk. 
Motorbådsvanger 3 ton pr. stk. 
Vinkelknæ 45 gr. pr. stk. 
Kædesikring pr. stk. 
 
 

 
Kr. 125,- 
Kr.   50,- 
Kr.   50,- 
Kr.   10,- 

 



 
 

 
Køb af brugsret bådstativer 
3 Ton pr. stk. 
6 Ton pr. stk. 
12 Ton pr stk. 
 

 
 
Kr.   8.000,- 
Kr. 10.700,- 
Kr. 13.700,- 

 
 
Brugsretten afskrives over 20 år. 
Ved opsigelse af brugsretten refunderer klubben det resterende beløb af stativet og det tilkøbte 
tilbehør. 

 
Køb af brugsret til tilbehør: 
Motorbådsbukker 6 og 12 ton pr. stk. 
Motorbådsvanger pr. stk. 
Vinkelknæ 45 gr. pr. stk. 
Kædesikring pr. stk. 
Støtteben 3 ton pr. stk. 
Støtteben 6 ton pr. stk. 
Støtteben 12 ton pr. stk. 
 

 
 
Kr. 1.300,- 
Kr.    475,- 
Kr.    375,- 
Kr.     60,- 
Kr. 1.300,- 
Kr. 1.600,- 
Kr. 2.400,- 

 
 
 
 
 
 
Støtteben skal anvendes ved opbevaring med mast og ved større overdækning af båd. 

Oprydning på landpladser 
 

Kr. 300,- pr. påbegyndt 
time 
 

Har man ikke gjort sin plads ren for diverse affald, vil det blive gjort for bådejerens regning, efter 
fremsendelse af varsel via mail. 

Båd pladsændring Kr. 500,-  Pladsændring kan kun ske ifølge aftale med Havnechefen 
Ifølge vedtægterne har laveste medlemsnummer første ret til ledige pladser. 

Opbevaring på pladsen af både der er drift frie Kr. 1.000,- pr. år Medlemmer betaler for flytning hvis nødvendig i perioden 

Opbevaring af master i bådhus Kr. 150,-   

 


