
 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemskategorier med tilhørende rettigheder 
 

Definition af forskellige medlemskategorier: 

 

 

Aktivt seniormedlemskab – med følgende underkategorier: 

 

Beregnet til personer, der enten har egen båd, eller af andre årsager ønsker et fuldgyldigt 

medlemskab af klubben for at opnå alle former for medlemsrettigheder. 

 

• Seniormedlem er enkeltperson, fyldt 18 år. 

• Senior familie for samboende par, fyldt 18 år 

• Junior familie er samboende par inkl. hjemmeboende børn indtil udgangen af det 

kalenderår hvor det enkelte barn fylder 25 år. 

• Bedsteforældremedlemskab er bedsteforældrepar incl. op til 4 børnebørn i en alder som 

ved junior/familie, ved flere end 4 børnebørn betales tillægskontingent jfr. prisblad. 

 

Junior medlemskab: 

 

Beregnet for unge mennesker til og med det kalenderår hvori de fylder 25 år, der ønsker at deltage i 

klubbens aktiviteter. Herefter overgår medlemmet til seniormedlemsskab, 

Kan være medlem som junior, eller via familiemedlemskab/bedsteforældremedlemskab. 

 

Gaste medlemskab: 

 

Kun beregnet til personer der ikke selv har båd, men er interesseret i sejlads, og som for eksempel 

er gaster på andre medlemmers både ved kap- og tursejlads. Personer som ønsker at være medlem 

af klubben og støtte denne uden dog at betale fuldt kontingent med tilsvarende begrænsede 

rettigheder. 

 

Passivt/pensionist medlemskab: 

 

Personer som ønsker at være medlem af klubben og støtte denne uden dog at betale fuldt kontingent 

med tilsvarende begrænsede rettigheder. 
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Rettigheder ved aktivt seniormedlemsskab: 

• Nøglekort til klubhus, adgang til faciliteter. 

• Deltage i klubbens aktiviteter. 

• Medlem af Dansk Sejlunion 

• Modtage Dansk Sejlunions magasin ”Sejler” 

• Stemmeret ved generalforsamlingen. 

• Valgbar til bestyrelsen. 

• Deltage i Sejlerskolen. 

• Deltage i kapsejlads 

• Ret til at leje klubjolle/yngling (unge under 

20 år har fortrinsret). 

• Målerbrev til kapsejlads. 

• Deltage i forsikringsordningen med Codan 

og under Dansk Tursejlerforening 

• Rabat ved medlemskab af Danske Tursejlere, 

incl. ansvarsforsikring af båd. 

• Surfere har ret til opbevaring af nødvendigt 

grej, efter aftale. 

• Ret til at føre klubstander. 

• Ret til at ligge ved D.S. fortøjningsbøjer. 

 

 

 

 

Rettigheder som juniormedlem: 

• Kan få udleveret nøglekort, adgang til 

faciliteter 

• Deltage i klubbens aktiviteter 

• Deltage i træning arrangeret af klubben 

• Medlem af Dansk Sejlunion. 

• Modtage Dansk Sejlunions magasin 

”Sejler” 

• Stemmeret ved generalforsamlingen, efter 

man er fyldt 18 år. 

• Valgbar til bestyrelsen, efter man er fyldt 18 

år. 

• Deltage i Sejlerskolen. 

• Ret til at leje klubjolle/yngling.  

• Målerbrev til kapsejlads. 

• Deltage i forsikringsordning. 

• Ret til at opbevare nødvendigt grej efter 

aftale. 

• Ret til at føre klubstander. 

• Ret til at ligge ved D.S. fortøjningsbøjer. 

 

Rettigheder ved gastemedlemsskab: 

 

• Deltage i klubbens aktiviteter. 

• Medlem af D.S. 

• Modtage Dansk Sejlunions magasin Sejler 

• Stemmeret ved generalforsamlingen. 

• Valgbar til bestyrelsen. Ved valg til 

bestyrelsen ændres status automatisk 

til seniormedlem. 
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Rettigheder ved passivt/pensionist 

medlemskab: 

 

• Deltage i klubbens aktiviteter 

 

  

 

 


