
 
 
 

Bilag b. Dagsordenens pkt. 5, Fastsættelse af kontingent 
 
Kontingenttyperne er foreslået under forudsætning af, at ændringsforslaget til § 4, Medlemskab, er vedtaget. 
 
Bestyrelsens foreslår: 
 
Medlemskontingent: 
1. Aktive medlemmer 

• Aktive (=> 25 år): 350 kr./år (uændret) 

• Ungdomskontingent (=< 24 år): 175 kr./år, svarende til halvt kontingent. (nuværende er kr. 150) 

2. Støttemedlemmer 

• Støttemedlem (tidligere passivt medlem): 200 kr./år (uændret). 

• Gastemedlemskab: 50 kr./år (ny type). Gastemedlemmer er støttemedlemmer, som sejler med til stævner 
eller deltager i arrangementer og som betaler minimum kontingent. 
 
Uden minimum gastemedlemskab, vil deltagerprisen ved TS arrangementer være forhøjet med 50 kr. hvilket 
beløb dækker det aktuelle års gastemedlemskab, såfremt det ønskes.  

 
Fartøjskontingent: 
Foruden medlemskontingentet betales kontingent for fartøjer, der er optaget på fartøjslisten.  

Bestyrelsen foreslår uændret årligt fartøjskontingent: 

• Joller og åbne både under 2 BRT:  100 kr. 

• Fartøjer mellem 2 og 13,9 BRT:  300 kr. 

• Fartøjer mellem 14 og 19,9 BRT:  600 kr. 

• Fartøjer mellem 20 og 49,9 BRT: 900 kr. 

• Fartøjer over 50 BRT:   1.200 kr. 

Uddybende information om nogle af rettighederne for de enkelte kontingenttyper 
TS-blad: 

• Aktive medlemmer (fuldt betalende) modtager bladet, men kan fravælge det. 

• Ungdomsmedlemmer skal aktivt tilvælge modtagelse af bladet (uden betaling). 

• Støttemedlemmer, herunder gastemedlemmer, kan tilvælge bladet for 200 kr. om året.  

Nyhedsbreve: 
Alle medlemmer modtager nyhedsbreve, med mindre det aktivt fravælges. 
 
Deltagelse i arrangementer: 
Alle medlemmer kan deltage i TS´ s arrangementer uden merpris. 
 
Støt TS med et fast, månedligt beløb: 
 
I medlemssystemet/på hjemmesiden etableres mulighed for, at alle medlemmer, såvel som ikke-medlemmer, 
månedligt kan støtte TS med et beløb, der opkræves via PBS; f.eks. sådan: 
 
Støt TS med et månedligt bidrag på: 

• 50 kr. 

• 75 kr. 

• 100 kr. 

• Et beløb efter dit valg __________ 
 

Alle, der vælger at støtte TS med et månedligt bidrag på min. 50 kr. kan tilvælge modtagelse af TS-bladet uden 
yderligere omkostninger. 


