PRISBLAD 2017
Sundby Mors Havn F.M.B.A

Der betales som følger for bådpladser i Sundby Mors Havn:

Jolleplads:
Maksimal bredde = 2,5 meter - Maksimal længde 5,49 meter (18 engelske fod)
Der er to forskellige afregningsmodeller:
1. Pris ved LEJE af ledig jolleplads for et år af gangen:

1.000,- kr./år.

2. Pris ved FAST jolleplads for en længere periode end et år:
Der indbetales et depositum, som tilbagebetales når plads opsiges:
Der betales et årligt kontingent på:
Der betales et årligt bidrag til driften på:
I alt

4.000,- kr.
100,- kr./år.
600,- kr./år.
700,- kr./år.

PS. For jollepladser er der ingen mulighed for el og vandtilslutning.

Motor- & kølbådspladser:
Prisen er ens for alle størrelser på både op til 12 meter (større både efter nærmere aftale).
Der er to forskellige afregningsmodeller:
1. Pris ved LEJE af ledig kølbådsplads for et år af gangen:

3.000,- kr./år.

2. Pris ved FAST kølbådsplads for en længere periode end et år:
Der indbetales et depositum, som tilbagebetales når plads opsiges:

4.000,- kr.

Der betales et årligt kontingent på:
Der betales et årligt bidrag til driften på:
I alt

100,- kr./år.
1.400,- kr./år.
1.500,- kr./år.

Øvrige medlemmer:
Kontingent for medlemmer uden bådplads (husstand)
Kontingent for enlige pensionister:

100,- kr./år.
50,- kr./år.
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El- og vandforbrug:
El- og vandmåler er indbygget i stander på bådbroer ved kølbådspladser.
Pris for elforbrug - Kr./KWh:

Ifølge dagspris.

Pris på vandforbrug:

1 kr./minut.

Betalingskort til El- og vandstander for bådpladsejere, kan rekvireres hos havnens formand.

Gæstesejlere:
Havneafgift pr. båd:




Depositum for betalingskort til El og vand
Overnatning
Vand og elforbrug på kort
I alt

20,- kr. (tilbagebetales ved aflevering af kort)
60,- kr.
20,- kr.
100,- kr./døgn.

Betalingskort til El- og vandstander kan rekvireres på Øst Vilsund Færgekro.
Efter endt benyttelse afleveres betalingskort på Øst Vilsund Færgekro.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 20. april 2016

Bestyrelsen:
______________________________________

___________________________________

Formand Peter Hougaard Nielsen

Næstformand Dann Kristensen

______________________________________

___________________________________

Medlem Jørgen Tingstrup Nør

Medlem Leif Ringkjær Nielsen

______________________________________
Kasserer Henrik Jensen

Sundby Mors Havn F.M.B.A. ∙ Sundbyvej 236, 7950 Erslev ∙ Cvr-nr. 32 37 29 96
Tlf. 30 45 57 42 ∙ www.SundbyHavn.dk ∙ Sundbyhavn@gmail.com

2

