
Lejekontrakt 
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Morsø Kommune 
som udlejer 

Morsø Sejlklub og Marina 
som lejer 

På foranledning af aftale mellem Morsø Sejlklub og Marina og Morsø Kommune om 
etablering af en længe planlagt vinteroplagsplads er der enighed om følgende: 

Da parterne den 9. juni 2006 indgik aftale om overdragelse af Nykøbing Mors Lystbå-
dehavn til dengang MorsHavn.dk , nu Morsø Sejlklub og Marina, er lejeaftalens væ-
sentligste vilkår fastlagt fra daværende tidspunkt. Baggrunden herfor er, at udkast til 
lejekontrakt mellem parterne om vinteroplagspladsen, indgår som bilag 4 og dermed i 
udfyldt stand en integreret del af det oprindelige aftalegrundlag. 

Følgelig er vilkårene i denne lejekontrakt videreført, således at der som sådan alene er 
tale om præciseringer, som nu kan fremlægges og dermed indgå i kontrakten: 

§ 1. 	Beskrivelse af det lejede 

Stk. 1. Det lejede fremgår af vedhæftede kortskitse, bilag 1, Natur og Miljø, Morsø 
Kommune, april 2010. Opmålt i henhold til kort udgør vinteroplagspladsen 
Ca. 7.500 m 2 . Yderligere Ca. 3.400 m 2 , som indgår i lejemålet, henligger som 
henholdsvis vej, som forløber langs sydsiden af havnebassinet samt dele af 
kystarealet i tilknytning til lystbådehavnen, som vist på vedlagte kortbilag. 

Indgåelsen af denne lejekontrakt og overdragelsen til leje af de herved udle-
jede arealet har som en klar forudsætning, at det projekt, som ligger til grund 
for bl.a. etableringen af vinteroplagspladsen, nemlig opførelse af et søsports-
center, gennemføres. D.v.s., at de anlægsarbejder, som Jante Development 
ApS. skal gennemføre, også i praksis realiseres. 

Stk. 2. Der er tale om et ubebygget areal dog med undtagelse af det areal, hvor ser-
vicebygningen ligger, og parterne er derfor enige om at lejeforholdet ikke er 
omfattet af lejelovgivningen. 



§ 2. 	Ikrafttræden. Det lejedes stand ved overtagelsen 

Stk. 1. Lejemålet overtages den 1. i måneden efter, at anlægsarbejderne er afsluttet, 
anlægsarbejdet godkendt af Morsø Kommune og pladsen i øvrigt brugbar. 

§ 3. 	Det lejedes anvendelse. 

Stk. 1. 	Det lejede skal anvendes til vinteropbevaringsplads for både i hvilken forbin- 
delse lejer har ret til at lade opføre bådehuse. Disses udformning skal dog 
skal godkendes af udlejer og være i overensstemmelse med lokalplanen. Bå-
dehusene må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke anvendes til andet for-
mål. 

Stk. 2. 	Udlejer og lejer er enige om, at omtalen af bådehusene alene skal ses som 
en mulighed,og ikke som nogen pligt. I det omfang opførelsen af bådehuse 
bliver aktuel, og en etapedeling eller på anden måde udskudt byggeproces 
måtte blive aktuel, kræver denne godkendelse fra Morsø Kommune. I den 
forbindelse er det et krav, at bådehusudbygningen gennemføres som vist på 
bilag 1, begyndende med udbygning i det nordvestlige hjørne, ved Service-
bygningen og arbejdende sig mod vest i første omgang. Men i øvrigt henvi-
ses til kontraktens bilag 1, hvor udbygningsretning er vist. 

Stk.3. 	Vinteroplagspladsen skal stedse fremstå som plejet,struktureret og velord- 
net. I det omfang de omtalte bådehuse ikke etableres, vurderes der at være 
behov for at tilvejebringe hegn eller afskærmning. Baggrunden er, at den til-
sigtede, camouflerende effekt fra bådehusene ikke opnås. 

Stk.4.. 	For så vidt angår disponeringen af vinteroplagspladsens areal har lejer skit- 
seret, hvorledes arealet kan og overordnet skal disponeres i forhold til den 
optimale udnyttelse af pladsen til vinteroplag for både. 

Denne disponering, som er forskellig fra sommer- til vinterhalvår, er alene vist 
som overordnet illustration af, hvorledes disponeringen principielt bør være. 

Stk. 5. 	På grund af arealets beliggenhed har parterne ekstraordinært aftalt, at kom- 
munen som udlejer i løbet af sommerhalvåret og med rimeligt varsel - så vidt 
muligt mindst 3 uger - kan kræve vinteroplagspladsen ryddet med henblik på 
kortvarig anden anvendelse. Der tænkes i den henseende eksempelvis på 
afvikling af større arrangementer, festival, koncerter m.v. I den forbindelse 
skal pladsen forud for anvendelsen til koncert eller lignende leveres i ryddet 
stand fra Morsø Sejlklub og Marinas side. 

Stk. 6. Alene Morsø Kommune kan disponere over arealet på denne måde, og påta-
ger sig i den forbindelse ansvaret for afvikling af arrangementer og oprydning 
samt retablering, i det omfang det måtte være nødvendigt, til hidtidig stand, 
umiddelbart efter arrangementets afvikling. 

Stk. 7. Såfremt omkostninger, honorar, salær eller lignende skal erlægges for brugen 
af vinteroplagspladsen ved disse særlige arrangementer, tilfalder sådanne 
beløb Morsø Kommune, som har det overordnede ansvar for at arealet leve-
res tilbage i ryddet og brugbar stand. 

Stk. 8. Det aftales, at der indtil videre på det lejede areal kan etableres maksimalt 10 
ratstepladser for autocamper 
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Stk. 9. Uanset det endelige antal slæb som bygges på/ved havnen gælder, at 
mindst et af disse skal være tilgængeligt for offentligheden og kunne benyttes 
vederlagsfrit, herunder af Morsø Sejlklub og Marina 

§ 4. Miljøspørgsmål 

Stk. i 	Lejerens brug må ikke medføre forurening af ejendommen. Deponering at 
farlige eller forurenende stoffer på ejendommen må ikke finde sted. 

Stk. 2. Det lejede må ikke benyttes på en sådan måde, at der ved lugt, støj, rystelser, 
lyspåvirk-ninger eller lignende påføres gener for ejendommen, dens øvrige 
brugere, omkringliggende ejendomme og disses brugere. De til enhver tid 
gældende grænseværdier forudsættes overholdt, men forventes ikke at hin-
dre almindelig klargøring af bådene eksempelvis forud for hver sæson. 

§ 5. Lejeaftalens varighed (opsigelse) 

Stk. 1. 	Lejeaftalen kan af begge parter opsiges med 1 års skriftligt varsel til ophør 
den 1. i en måned. 

Stk. 2. 	Fra udlejerens side kan lejeaftalen dog tidligst opsiges med 1 års varsel til 
ophør den 1. oktober 2040. Opsigelse kan i så fald kun ske såfremt udlejer 
stiller et andet, egnet havneareal til rådighed for bådopbevaring. Arealet skal 
være at en størrelse og beskaffenhed, der muliggør flytning af bådehusene. 

Stk. 3. 	Fra lejerens side kan lejeaftalen dog tidligst opsiges med 1 års skriftligt varsel 
til ophør den 1. oktober 2011. 

Stk. 4. 	Nærværende lejeaftale skal tillige være gældende for et eventuelt nyt areal, 
som anvises af udlejer, jfr. ovenfor under stk. 2. Opsigelse af dette nye areal 
og eventuelt efterfølgende nye arealer kan dog alene ske med 5 års forudgå-
ende varsel. 

§ 5a. 	Supplerende liggeplads 

Af kapacitetsmæssige årsager og i overensstemmelse med principperne i 
lejeaftalens § 5 har Morsø Kommune og Morsø Sejlklub og Marina drøftet 
muligheden for en supplerende vinteroplagsplads, der skal fungere som buf -
fer i fald der ikke er plads på den nu aftalte på havnen 
Men pladsen tænkes tillige anvendt til både, der ligger på land sommeren 
over. 

Lejen for dette areal er at kommunalbestyrelsen fastsat til 100 kroner årligt. 
Lejen betales hvert pr, 1maj, første gang med virkning fra 1. maj det år, 
hvor arealet tages i anvendelse. 

Dette "buffer"- areal er en industrigrund, som alternativt kan erhverve for den 
p. t gældende udbudspris, kontant kr. 78 pr. m 2 . 
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§ 6. Leje og lejeregulering 

Stk. 1. 	Den ärlige leje for"hovedarealet", dvs, den oprindelige vinteroplagsplads er 
aftalt til kr.100 åtligt, der ligeledesl betales es en gang årligt pr. den 1. maj. 

§ 7. Depositum 

Stk. 1. 	Der erlægges ikke depositum. 

§8. 	Momsm.v. 

Stk. 1. 	Lejen tillægges ikke moms. 

Stk. 2. 	Udlejeren er berettiget til med 3 måneders varsel til et kvartals begyndelse at 
ændre ejendommens momsregistreringsforhold. 

Stk. 3. Såfremt lejen pålægges anden lovmæssig ydelse, af en hvilken som helst art, 
betaler lejeren dette i tillæg til lejen efter samme regler som moms. 

§ 9. Renholdelse m.v. 

Stk. 1. 	Lejeren sørger selv for bortskaffelse af alt eget affald. Emballage og lignende 
må ikke henstilles uden for det lejede. 

Stk. 2. Enhver renholdelse af det lejede og den del af ejendommens udenomsarea-
ler, der kan henføres til lejemålet, herunder fejning, snerydning og glatføre-
bekæmpelse, påhviler lejeren. Det lejede og ejendommens udenomsarealer 
skal til enhver tid fremstå i pæn og renholdt stand. 
Såfremt der etableres gennemgående vej hen over arealet til brug for andre 
end lejers medlemmer, påhviler vedligehold, renhold og snerydning vedrø-
rende dette areal dog udlejer. 

Stk. 3. 	I perioden 15. maj - 1. oktober drager lejer omsorg for, at både, bådstativer 
og vogne opbevares på det areal, som er aftalt mellem parterne, og som 
fremgår af den vedhæftede kortskitse. 

§ 10. Det lejedes stand ved fraflytningen 

Stk. 1. 	Det lejede skal på lejerens bekostning afleveres i samme stand som ved leje- 
forholdets påbegyndelse. Lejer har derudover pligt til at sørge for og evt. be-
koste flytning af bådehuse. 

§ 11. Lejerens omsorgspligt m.v. 

Stk. 1. 	Lejeren skal behandle det lejede forsvarligt. 

§ 12. Misligholdelse 

Stk. 1. Ved væsentlig misligholdelse fra en paris side, er den anden part berettiget til 
at hæve lejeaftalen, såfremt det hævebegrundende forhold ikke bringes til 
ophør uden ugrundet ophold efter skriftligt påkrav herom. 
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§ 13. Voldgift 

Stk. 1. 	Enhver tvist mellem dette lejeforholds parter afgøres ved voldgift. Voldgiftsaf - 
talen indebærer ikke afkald på anvendelse af foreløbige retsmidler såsom ar -
rest og forbud. 

Stk. 2. Medmindre parterne enes om andet, f.eks, om at Voldgiftsretten alene skal 
bestå af et medlem, består Voldgiftsretten af 3 personer, hvoraf hver part ud-
peger en voldgiftsdommer. Formanden for Voldgiftsretten udpeges af de to 
voldgiftsdommere i forening. Kan der ikke opnås enighed herom, udpeges 
formanden af præsidenten for Vestre Landsret blandt rettens dommere. 

Stk. 3. 	Den, der ønsker en tvist afgjort, fremsender til den anden part et klageskrift 
eller et foreløbigt klageskrift, som angiver, hvilke spørgsmål der søges afgjort. 
Klageskriftet skal indeholde partens valg af voldgiftsmand samt opfordring til 
den anden part om at udpege sin voldgiftsmand. 

Stk. 4. 	Såfremt den anden part ikke inden 14 dage fra modtagelsen af klageskriftet 
overfor den anden part har udpeget sin voldgiftsmand, udpeges denne af 
præsidenten for Vestre Landsret. 

Stk. 5. Medmindre parterne og Voldgiftsretten bliver enige om andet, afholdes den 
mundtlige voldgiftsforhandling i Thisted. Voldgiftsretten fastsætter de nærme-
re regler for proceduren for Voldgiftsrettens behandling af tvister. Begge par-
ter forpligter sig til at deponere et beløb, der fastsættes af Voldgiftsretten, til 
dækning af Voldgiftsrettens honorar og omkostninger. 

Stk. 6. 	Voldgiftsrettens afgørelse er endelig. 

Stk. 7. 	I øvrigt gælder Lov om voldgift. 

§ 14. Lejekontraktens tinglysning 

Stk. 1. 	Lejeren er berettiget til ved egen foranstaltning og uden udgift for udlejeren at 
lade sit eget eksemplar af lejekontrakten tinglyse på ejendommen. Lejekon-
trakten respekterer de private pantehæftelser og servitutter og andre ejen-
domsbyrder, der er tinglyst på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse samt 
størst mulig realkreditlån. Lejekontrakten respekterer endvidere ejendom-
mens opdeling i ejerlejligheder. 

Stk. 2. Aflysning af lejekontrakten kan finde sted alene på grundlag af lejerens skrift-
lige opsigelse af lejeforholdet eller på grundlag af en udskrift af fogedproto-
kollen, hvoraf fremgår, at lejeren er blevet udsat af det lejede. Aflysning finder 
i øvrigt sted efter dansk rets almindelige regler. 

Stk. 3. Omkostninger ved aflysningen betales af lejeren. Såfremt udlejeren foranstal-
ter og betaler for aflysningen, er udlejeren berettiget til at anvende depositum 
til dækning heraf. 

§ 15. Kontraktsomkostninger 

Stk. 1. 	Eventuel tinglysningsafgift, fortiden 1.400 kr., betales af lejeren. 
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Stk. 2. 	I øvrigt betaler hver part de udgifter, han måtte have haft til juridisk eller an- 
den assistance i forbindelse med lejeaftalens indgåelse. 

Som udlejer: 	 Som lejer: 

Morsø Kommune 

Dato: 16. juli 2010 

Lt 
Borgmester Lauge Larsen 

Direktionssekretær Else Marie Larsen 

Morsø Sejlklub og Marina 

Dato: 

Bilag: 
Kortbilag, udfærdiget af Natur & Miljø, april 2010. 
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Tinglysningsrids i 1: 2000 

Matr.nr. 589 a 

Nykøbing M. Bygrunde 

Udfærdiget 3. marts 2011 rev. 2812 - 2012 

i anledning af tinglysning af aftale om leje af areal 

til sejlklubben. 
John Jeppesen 

Landinspektør 

J.nr. 	2103169 

,\LandlnspeIct.rcentret Havnegade 13 7900 Nykøbing Mors Tlf. 97720100 Fax 97721233 

E-mail: mors@lc-dkdk .  Web: www.Ic-dk.dk 

Jeppesen h 	 Kontorer: Brande Herning Holstebro Nykøbing Mors Skjern Struer 
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