Takster for Langø Bådelaug 2018-19.
Tekst
Pæleplads 1.5. til 30.9.
Bro 1 og 4 pr. år/måned
Bro 4 fra plads nr. 86
Bro 2
Bro 2 plads 38-40 (katemaranplads)
Bro 3
Vinterplads ved bro
1.10. til 30.4.
Vinterplads på land
1.10. til 30.4.
Ekstra mast i masteskur pr. mast
Båd på land max 3 år
Båd 2 med et indskud
Båd 3 med et indskud
Anvises for et år af gangen
Slæbejolle på land der bruges. Ellers
kun 3 år
Søsætning/optagning fastsatte dage
Øvrige dage efter aftale
Slæbested årskort fra betalingsdag
Slæbested for 1 dag
Kano og kajak udlån
Udlån cykler gæstesejlere gratis
Leje af klubhus. Udlejes kun i tiden
15.9 til 15.5. Se Note 2.
Leje af klublokale til mindre
arrangementer klubber/foreninger
Se note 3.
Kontingent fra 1.4. til 31.3.

Aktiv medlem med
indskud
2000/310 kr.

Aktivt medlem

Passive medlemmer +øvrige

Note 1./820 kr.

Efter aftale m/bestyrelsen

3000/500 kr.
1600/255 kr.
3000/500 kr
1050/180 kr.
gratis

Note 1./900kr.
Note 1./610 kr.

Efter aftale m/bestyrelsen

Note 1./510 kr.
½ pladsleje

Efter aftale m/bestyrelsen
Skal være aktivt medlem

gratis

210 kr.

En uge gratis 105/510 kr.

100 kr.
½ pladsleje
Kun på bro 2 eller 3
Kun på bro 2 eller 3

Kun aktive med indskud
Ingen opbevaring
Kun aktive med indskud
Kun aktive med indskud

Kun aktive med indskud
Ingen opbevaring
Kun aktive med indskud
Kun aktive med indskud

Gratis

150 kr.

375 kr.

250 kr. se note 6
450 kr. se note 6
gratis
gratis
gratis
Kun gæstesejlere
1000 kr. + forbrug
af el samt evt.
rengøring
Efter aftale med
formand/havnefoged

250 kr. se note 6
450 kr. se note 6
160 kr.
75 kr.
gratis
Kun gæstesejlere
1000 kr. + forbrug
af el samt evt. rengøring

550 kr.
650 kr.
400 kr.
75 kr.
gratis
Kun gæstesejlere
Kun aktive medlemmer

Efter aftale med
Formand/havnefoged

Efter aftale med
Formand/havnefoged

250 kr.
betalt senest 30.4.
Se note 7

250 kr.
betalt senest 30.4.
Kun aktive medlemmer
3125 kr. incl. moms

75 kr.
betalt senest 30.4.
Kun aktive medlemmer

Venteliste bådeplads
Indskud bådeplads. Se Note 4
Gæsteanløb pr. døgn op til 9 m.
4. døgn gratis
Gæsteanløb pr. døgn >9 op til 12 m.
4. døgn gratis
Gæsteanløb pr. døgn >12 op til 15 m
4. døgn gratis
Gæsteanløb pr. døgn >15 m
4 døgn gratis
Frihavnssejlere FH pr. døgn
Frihavns mærkat FH 2018
50 kr.
Autocampere

120 kr. + 10kr. til el
150 kr. + 10kr. til el
180 kr. + 10kr. til el
Efter skøn + el
25 kr. + 10 kr. til el
Kun med betalt bådeplads
120kr.+ 10kr. til el

Alle både som er placeret hos Langø Bådelaug skal have gyldig ansvarsforsikring, som skal forevises
på forlangende af Bestyrelse/Havnefoged.
Alle former for rykkere fra Bådelauget side pålægges med 100 kr. til administration. Vedkommende
vil samtidig blive gjort opmærksom på, at miste retten til bådplads og sit indbetalte indskud.

Alle der skal bruge strøm skal have måler på, både i vandet og på land. Åbne Joller undtaget
Målere kan købes eller lejes af bådelauget.
Note 1
Kan ikke benyttes som alternativ til fast pæleplads, men kun beregnet for opbevaring af båd i forbindelse med køb eller
salg. Havnefogeden skal godkende engagementet samt anvise plads for den ønskede periode.
Note 2
Depositum1000 kr. betales ved booking. Der kræves minimum 2 års aktivt medlemskab. Man skal huske det er et
klublokale som dagligt bliver brugt. Det kan ikke undgås at det til tider ser brugt ud. Det er ikke en professionel gildesal
man lejer.
Note 3
Betaling 100 kr. pr. gang til rengøring samt evt. betaling af forbrug.
Note 4
Ved udmeldelse er indskuddet tabt. Se i øvrigt § 14 stk. 3, om retten til pladsen.
Note 5
El til båden afregnes 1. april og 1. december, elpris er ca. gennemsnitspris for perioden.
Der skal være elmåler på alle både som skal bruge strøm. (åbne joller undtaget) Der kan købes eller lejes målere af
Bådelauget. Leje koster kr. 100 pr. år. Køb = dagspris.
Note 6
Ved søsætning inden forfald den 30.april af ny kontingent- og bådplads for det kommende sæson. .
1. Skal der være betalt både kontingent, bådplads og forsikring.
2. Dokumentation skal forevises til traveliftudvalget før søsætning.
Note 7
Venteliste.

Venteliste oprettes kun for aktive medlemmer som måtte ønske en havneplads. Medlemmer med bopæl i Lollands Kommune har
fortrinsret. Se endvidere i Bådelaugets love § 14 stk. 2 og 3.
Der indbetales kr. 500 ved optagelse som modregnes på indskud eller havneplads når man bliver tildelt en plads.
Indskuddet betales tilbage, hvis man ikke ønsker at være på ventelisten mere.
Ventelisten administreres af Formanden i forening.
Medlemmer kan ved henvendelse til Formanden få orientering om ventelisten og evt. chancer for at få en bådplads.

Bestyrelsen
Marts 2018

