Referat af ordinær generalforsamling, Egå Sejlklub
Tirsdag den 6. november 2018, kl. 19.30 – 21.30
Dagsorden jf. vedtægter/indkaldelse til generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forelæggelse af budget for det
kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand, næstformand og kasserer.
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. § 11.
8. Valg af to revisorer og revisorsuppleant, jf. § 14.
9. Eventuelt.
Formand Peter Juul Christensen bød velkommen til årets generalforsamling.
Forud for klubbens generalforsamling blev følgende sejlere fra Egå Sejlklub hædret for deres fine resultater
i årets løb:
Optimistjolle - DM individuel drenge, Magnus Hegaard – sølvmedalje
Optimistjolle – DM individuel piger, Sarah Kristensen – sølvmedalje
Optimistjolle – DM individuel piger, Nanna Gold Nørgaard – bronzemedalje
Optimistjolle – DM Holdsejlads, Nanna, Natalie Konrad, Nicklas, Magnus – guldmedalje
Lazer Radial – VM U21, Anna Munk – guldmedalje
Klasse Lazer 47 – DM, Josefine Heegaard – guldmedalje
Klasse Lazer 47 – DM, Emil Kristensen – sølvmedalje
Uofficiel DM Lazer Radial – uofficiel DM, Johan Schubert – guldmedalje
Uofficiel DM Lazer Radial – uofficiel DM, Kristian Vinkler – sølvmedalje
Uofficiel DM Lazer Radial – uofficiel DM, Emile Erhartdsen – bronzemedalje
Uofficiel DM Lazer Radial – uofficiel DM, Kristian Ross – bronzemedalje
Båkemesterskab – Både uden spiler, Lars Kongsstad – vinder
Båkemesterskab – Mindre både med spiler, Michael Lodsdal – vinder
Båkemesterskab – Større både med spiler, Claus Dalbøge – vinder
Ad 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsens forslag er: Mads Trøstrup
Mads Trøstrup blev valgt og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet via
indkaldelse pr. mail til medlemmerne 10. oktober 2018, opslået på klubbens hjemmeside og på
opslagstavlen i klubhuset ligesom den fremlagte dagsorden er iht. vedtægterne.
Mads Trøstrup konstaterede endvidere, at der på dagsordenen ikke er emner, der jf. vedtægterne kræver
særlig beslutning, hvorfor generalforsamlingen er beslutningsdygtig til at behandle punkterne på
dagsordenen.
Som referent foreslog Mads Trøstrup Søren K. Overgaard, som blev valgt.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Bestyrelsen fremlagde på skift beretninger fra det forgangne år.
Beretningerne er vedlagt referatet som bilag:
·
·
·
·
·
·

Formandens beretning
Kasserens beretning
Sejlerskolens beretning
Kapsejladsudvalgets beretning
Husudvalgets beretning
Bestyrelsesberetning for 2018 – Sailing Aarhus

Spørgsmål fra salen – er der et link mellem gastebørsen og sejlerskolen? Klaus Madsen oplyste, at
sejlerskolen har to lukkede Facebook grupper. Én der varetager alm. ting i sejlerskoleregi, herunder link til
gastebørsen og én vedr. teori. Klaus bruger de to Facebook grupper aktivt til at kommunikere i sejlerskolen.
Så svaret er JA.
Spørgsmål fra salen – Du (Klaus Madsen) siger hvis vi kan få lov at beholde Bianca Lido. Der opfordres til at
erhverve den. Klaus Madsen oplyste, at den er lånt vedlagsfrit ud af Dansk Marine Center mod at klubben
varetager den daglige vedligeholdelse, men at det er en ældre båd, der kræver meget vedligeholdelse,
hvorfor sejlerskolen umiddelbart kigger i andre retninger i forbindelse med ønsket om fremtidig
erhvervelse af nye skolebåde. Men at bemærkningen tages til efterretning.
De fremlagte beretninger blev enstemmigt godkendt.
Ad 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forelæggelse af budget for det
kommende år.
Kasser Flemming Rost fremlagde regnskabet, som forud for generalforsamlingen var tilgængeligt på
klubbens hjemmeside. Den korte udgave er, at det går godt i Egå Sejlklub. Året har været præget af dels
økonomisk bevidsthed og dels mange positive enkeltstående begivenheder (fx VM), der ikke kan forventes
at blive gentaget.
Klubbens overskud blev ca. 470 t.kr og klubbens egenkapital udgør herefter ca. 1.414 t.kr. Begge med
bemærkningen om, at der aldrig er foretaget afskrivninger på hovedklubhuset, der dog ”kun” er værdisat i
regnskabet til de oprindelige byggeomkostninger.
P.t. er der 510 medlemmer i Egå Sejlklub. Heraf er der kommet 129 nye medlemmer i indeværende
regnskabsår, hvilket er mange på et år.
Bemærkninger til de enkelte poster i regnskabet fremgår af årsrapporten.
Regnskabet 2017/2018 blev enstemmigt godkendt.
Indeholdt i årsrapporten er ligeledes klubbens budget for året 2018/2019. Dette er ikke præget af de
samme engangsindtægter som i 2017/2018, hvorfor det kommende års budget balancerer med et overskud
på knap 5 t.kr. For at opnå dette, indeholder budgettet en mindre kontingentforhøjelse, som vil blive
fremlagt under pkt. 5. Flemming Rost oplyste, at der er mindre muligheder i budgettet for at opnå et
forbedret resultat end hvad budgettet udviser, men at disse ikke er taget til indtægt i budgettet.
Spørgsmål fra salen – ledsagerbåde, hvordan udskiftes/vedligeholdes de? Tidligere bestyrelser har sagt at
de ville spare op til løbende udskiftninger. Flemming Rost oplyste, at den nuværende bestyrelse vil gå mere
efter vedligeholdelse end udskiftning. Der vil kun blive foretaget udskiftning ved aktuelt behov. Ingen

aktuelle planer om at udskifte. Spørgsmålsstiller opfordrede til, at der skal være fokus på, at der ikke
oparbejdes et vedligeholdelsesefterslæb, som rammer klubben økonomisk. Flemming Rost bekræftede, at
der er fokus herpå og at der arbejdes med løbende langsigtede vedligeholdelsesplaner.
Spørgsmål fra salen – hvad vil man bruge 40.000,- kr. afsat til vedligeholdelse og drift af ledsagerbåde i det
kommende regnskabsår på? Flemming Rost oplyste, at selvom der i år er brugt mange penge på
vedligehold, da materiellet skulle være tip top til VM, vil fremtidigt vedligehold fortsat være en stor post i
budgettet. Posten omhandler ikke kun både, men også trailere, og fx er trailere dyre at vedligeholde, når
disse kommer i kontakt med saltvand ved ophalersteder.
Spørgsmål fra salen – Omkostningsrefusion – hvad er det? Flemming Rost oplyste, at der i forbindelse med
anvendelsen af materiellet til klubrelaterede aktiviteter, sker en vis egenbetaling, som posteres som
omkostningsrefusion.
Med forbehold for godkendelse af kontingent for året 2018/2019 blev budgettet taget til efterretning.
Ad 4. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen.
Ad 5. Fastsættelse af kontingent.
Flemming Rost gennemgik de foreslåede kontingentforhøjelser, som er følgende:
· Seniormedlemmer (ca. 400 medlemmer) hæves fra 1.035,- kr./år til 1.075,- kr./år.
· Gast/passiv (ca. 60 medlemmer) hæves fra 430,- kr./år til 450,- kr./år.
· Juniormedlemmer (ca. 45 medlemmer) hæves fra 730,- kr./år til 750,- kr./år.
· Ægtefælle/samboende rabatten (ca. 80 medlemmer) reduceres fra 835,- kr./år til 825,- kr./år
(hvilket svarer til at kontingentet for ægtefæller/samboende er 250 kr./år.)
Samlet set giver dette en øget kontingentindtægt på godt 18.000,- kr./år.
Vedlagt som bilag er detaljeret skema med kontingentudregningerne.
Kontingentet blev enstemmigt vedtaget.
Ad 6. Valg af formand, næstformand og kasserer.
Formand Peter Juul Christiansen genopstiller
Kasserer Flemming Rost genopstiller
Næstformand Ole Østergaard udtræder
Som ny næstformand foreslår bestyrelsen Bo Skaarup
Der var ikke øvrige forslag.
De opstillede blev enstemmigt valgt.
Ad 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. § 11.
Sejlerskole Klaus Madsen genopstiller
Kapsejlads Karsten Bank Petersen genopstiller
Klubhus Erik Nielsen genopstiller
Jolle (storjoller) Jesper Heegaard genopstiller
Ungdom (Optimist) Kenneth Schmidt udtræder
Tur- og motorbåd Thomas Zeuthen udtræder
Sailing Aarhus Tom Christiansen udgår
Som ny formand for Ungdom (Optimist) foreslår bestyrelsen Rene Juul Winther.

Som ny formand Tur- og motorbåd/aktivitet foreslår bestyrelsen Tom Christiansen.
Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Michael Aakjer Nielsen.
Der var ikke øvrige forslag.
De opstillede blev enstemmigt valgt.
Ad 8. Valg af to revisorer og revisorsuppleant, jf. § 14.
Revisor Karl Kristian Bro genopstiller
Revisorsuppleant Dorthe Le Fevre genopstiller
Revisor Niels Jørgen Bendorff udtræder
Som ny revisor foreslår bestyrelsen Michael Lonsdale.
Der var ikke øvrige forslag.
De opstillede blev enstemmigt valgt.
Ad 9. Eventuelt.
Der blev fra køkkenet (efter kapsejlads om tirsdagen) gjort opmærksom på, at såfremt klubbens
medlemmer også i fremtiden ønsker muligheden for at nyde det sociale liv efter kapsejladser inkl.
bespisning, ses det gerne, at der ad frivillighedens vej påbegyndes et generationsskifte på posten i
køkkenet, således at opgaven varetages af flere af klubbens medlemmer.
Formand Peter Juul Christiansen anmodede de fremmødte om at melde sig til diverse hjælpeopgaver, som
blev identificeret på bestyrelsens informationsmøde den 20. september. Resultatet heraf er efterfølgende
noteret ned og overleveret til bestyrelsen.
Afslutningsvis takkede formand Peter Juul Christensen de afgående bestyrelsesmedlemmer, den afgående
revisor, generalforsamlingsdirigenten og -referenten for deres indsats for Danmarks måske bedste sejlklub
– Egå Sejlklub.
Da der ikke var yderligere under eventuelt, lukkede Mads Trøstrup generalforsamlingen klokken ca. 21.30
og takkede bestyrelsen for en velgennemført generalforsamling og takkede de fremmødte for deres
fremmøde og gode ro og orden.
Til stede var ca. 85 af klubbens medlemmer.

Aarhus, den 15. november
Søren K. Overgaard
Referent

Ordinær generalforsamling 06. november 2018:

Kommentarer til årsregnskab 2017/2018:

DEN HEL KORTE UDGAVE:
Resultatopgørelsen udviser et overskud på tkr. 470, og herefter udgør egenkapitalen tkr. 1.414.
- begge dele med den bemærkning, at der aldrig er foretaget afskrivninger på hovedklubhuset, der
er værdisat i regnskab til byggeomkostningerne.
RESULTATOPGØRELSEN:
Overordnet set har samtlige udvalg udvist tilbageholdenhed i forhold til omkostninger, men med
et fortsat højt aktivitetsniveau.
Medlemstal:
Måske er det særligt interessant at sige noget om medlemstal. Egå Sejlklub oplever massiv tilgang
af nye medlemmer. Det har vi gjort i det forgangne år, og udviklingen er fortsat i det nye år. Pr.
dags dato har vi 510 medlemmer, fordelt med 411 seniormedlemmer over 18 år, 41
juniormedlemmer under 18 år samt 58 gaster og passive medlemmer. I det forgangne år tog vi
imod hele 129 nye medlemmer, og vi har indtil videre taget imod 28 nye medlemmer i år. Samlet
set har vi siden 01. september 2017 sagt velkommen til 155 nye medlemmer, hvilke betyder, at op
mod 1/3 af alle vore medlemmer er kommet til indenfor de seneste 14 måneder – hvis de
indmeldte fortsat er medlem.. Det er naturligvis en udvikling, vi er glade for – og måske også en
udvikling, vi alle kan tillade os at være lidt stolte af. Ud af vore nuværende 510 medlemmer er 83
ægtefæller/samboende, 34 sejler Optimistjolle og 23 sejler storjolle.
Stævneindtægter:
Stævneindtægter har ikke haft nogen af i det forgangne år. Vi burde have kunnet indtægtsføre
yderligere tkr. 120-140 for vores deltagelse i VM-testeventen i 2017 og selve VM i 2018. Aarhus
Kommune har desværre valgt at overføre de rare penge, som vi skulle have haft, til et fællesskab,
som vi er medlem af – nemlig Sailing Aarhus - og Sailing Aarhus er så hårdt presset økonomisk, at
vi ikke har modtaget en eneste øre.
Herudover er mindre beløb vedrørende Aarhus Kommunes skole-sejlads-aktiviteter endt samme
sted.
Sejlerskolen:
Sejlerskolen havde budgetteret med betydelige omkostninger til vedligeholdelse af skolebåde,
men det har vist sig ikke at blive aktuelt. Dels er den ældste skolebåd afhændet, dels har Dansk
Marine Center velvilligt – og vederlagsfrit - lånt os en båd til brug i sejlerskolen.

Klubhuset:
Klubhuset har ikke været så dyrt i drift som budgetteret. Det skyldes væsentligst højere
lejeindtægter, samt at vedligeholdelse af husets stole først er afsluttet efter regnskabsårets
afslutning. Omkostningen kommer altså, men først hér i det nye år.
Jollehuset:
Jolleklubhuset har heller ikke været så dyrt i drift som budgetteret. Det skyldes væsentligst
indtægter fra VM-sejlernes træningsophold hér på havnen i månederne op til VM. Herudover har
vi sidste efterår fået bevilliget et tilskud fra Egå Marina til renovering af jolleklubhuset, og vi har
også modtaget yderligere tilskud fra Aarhus Kommune.
Kantine:
Kantinedriften går nu langt bedre en tidligere og afspejler det stigende aktivitetsniveau, vi oplever
overalt i Egå Sejlklub.
Hensættelser:
Der var budgetteret med indtægtsførelse af henlæggelserne vedrørende Sejlerskolen, men vi har
valgt også at indtægtsføre – eller tilbageføre tidligere års henlæggelser vedrørende klubbens
ledsagebåde. Henlæggelsen vedrørende klubbens ledsagebåde tilbageføres, da grundlaget for
henlæggelsen ikke længere eksisterer – og faktisk ikke har gjort det i en årrække. I dag er samtlige
klubbens både kaskoforsikret; dog har vi 2 små og gamle RIB’s, hvis samlede værdi næppe
overstiger tkr. 25, selvforsikret.
BALANCEN:
Overordnet set har bestyrelsen forsøgt at reducere og forenkle hvor det har været muligt.
Anlægsaktiver:
Vi har nedbragt antallet af RIB’s med en enkelt, der som helt ny blev totalskadet i forbindelse med
en ulykke på Storebæltsbroen sidste efterår.
Omsætningsaktiver:
Vi bestræber os på at holde tilgodehavender på et absolut minimum ved aktivt at holde vore
debitorer i meget kort snor.
Klubbens beholdning af værdipapirer er afhændet.
Vore likvide beholdning er igen på et acceptabelt niveau på trods af, at vi har bragt betydelige
gældsposter ud af verden i regnskabsåret.
Gældsforpligtelser:
Vi afdrager kreditforeningslånet med tkr. 60 årligt hvilket betyder, at vi ved udgangen af
kalenderåret 2019 har indfriet lånet.
Lån hos Egå Marina tkr. 643 og Dansk Sejlunion tkr. 75 er indfriet i løbet af regnskabsåret, hvilket
har været af høj prioritet for bestyrelsen.

Sejlerskoles indlæg på generalforsamlingen 6 november 2018
Skoleåret 2017-2018 har været et forrygende år.
Aktiviterne i skolen, har være meget høje og det har resulteret i rigtig gode resultater – både for kursisterne
og for sejlklubben.
Der er rigtig mange kursister som er kommet godt ind i klubbens sociale liv, hvilket vi kan se i dagligdagen,
da de løbende kommer i kluben og har meldt sig som frivillige til forskellige opgaver. Flere af kursisterne
deltager aktivt i skolens daglige aktiviteter, ungdomsafdelingen, kapsejlads, hjemmeside osv. Det er rigtige
gode tegn i forhold til at få yngere aktive medlemmer i klubben. Det næste bliver forhåbentlig at de byder
ind på- og udfordrer klubens daglige ledelse ved at være skolens repræsentant i bestyrelsen.
Undervisnings- og resultatniveauet er fortsat højt. Skolens frivillige, herunder instruktører og aspiranter er
virkelig dygtige – både fagligt og socialt. Vi har ingen intentioner om at sænke niveauet.
Aspirant gruppen, som reelt set er en overbygning på duelighedsundervisningen, er meget aktiv og der er
på nuværende tidspunkt 6-7 personer som, fagligt, er klar til at varetage instruktion i praktisk sejlads samt
at byde ind på dele af teoriundervisningen.
Vi forventer klart at tilbuddet om overbyningssejlads, fortsætter med centrum omkring den båd som Dansk
Marine Center har været så venlig at udlåne. I modsat fald så er der en udfordring.
Skolens deltagelse i bestyrelses arbejdet har, grundet den nye og effektive organisering med et
forretningsudvalg, været begrænset. Det har givet plads til at skrue lidt op for aktiviteterne i form af ”Egå
Marina navigation”, Søsikkerhed samt flere kursister. Det er en fornøjelse at arbejde tæt med alle dele af
klubben – både i bestyrelsen og i dagligdagen.
Det komne skoleår 2018-2019 er stort set på plads med fuld bookning på både teori og praktisk sejlads.
Der er ingen tvivl om at skolen og klubben, kan tiltrække mange nye medlemmer – hovedsageligt fra
nærområdet. Det er herefter alle klubmedlemmers opgave af få dem integreret i det sociale og faglige
fællesskab, så flest mulige af dem bliver i klubben efter at de har opnået duelighedsbeviset.
I det komne skoleår forventer vi at der vil blive sejlet rigtig meget i skolebådene. Det giver nogle
udfordringer da det løbende behov for vedligehold er stort og reaktionstiden er meget kort. I praksis
varetages vedligehold af 2-3 personer, hvilket, set i lyset af bådenes alder, ikke er tilstrækkeligt.
Vedligehold er en meget kritisk faktor for at skolen kan fungere og der skal findes en løsning i det komne år.
Det er fedt at være frivillig i Egå Sejlklub da det gir værdi !

Med venlig hilsen
Klaus Madsen
Leder af sejlerskolen

Kapsejladsudvalgets beretning til generalforsamling 2018
Kapsejladsudvalgets vigtigste opgave er at arrangere gode kapsejladser for de klubmedlemmer, der
har lyst til at konkurrere i deres både på Bugten. Vi har som sædvanligt afholdt forskellige typer af sejladser, så der har været noget for de fleste.
Vores største sejladsaktivitet er de 14 tirsdagssejladser på Båkebanen og Easy Sejladsen. Der er altid
mange deltagere, i alt 54 både var tilmeldt. En ikke uvæsentlig del af sejladserne er, at vi mødes i
klubhuset efterfølgende til hyggelig snak, mad fra køkkenet og en sodavand eller øl. Køkkenet har
flere tirsdage serveret over 90 portioner mad!
For at tiltrække nye gaster, der har lyst til at prøve kapsejlads, har vi i år i forbindelse med Båkebanen
og Easy Sejladsen indført en ny gastebørs. Ideen er, at en række skippere på forhånd har tilkendegivet, at de kan have en ekstra gast med. Når en gast stiller ved klubhuset før sejladsen formidler vi telefonisk kontakten til en skipper. Det har virket fint. Ingen gaster har henvendt sig forgæves. Vi kører
videre med ordningen næste år - med lidt mere reklame.
I samarbejde med Aarhus Sejlklub har vi afholdt Pointsejladser på en udlagt bane mellem Aarhus og
Egå. Det er også tirsdag aften, men her er der tale om udlagte op-ned-baner, mest for klassebåde.
Der har deltaget en god håndfuld både fra Egå i de 16 sejladser.
Vores serie med 6 Singlehandsejladser har igen i år været populær med 23 tilmeldte både. En stor tak
til Thomas Zeuthen og Jørgen Lysdal, som har stået for disse sejladser.
Hovedkapsejladsen blev afholdt en søndag i september. I år var der 18 både med.
Årets nyskabelse har været Egå Tun Star, som er en sejlads for 2-mandsbesætninger. Det var også i
september. Lørdag sejles der kapsejlads til Tunø. På Tunø er der hyggeligt samvær og fælles spisning. Kapsejladsen genoptages søndag fra Tunø til Egå. Der var 21 tilmeldte både ud af max 25, så
det var glimrende for premiereudgaven af sejladsen. Deltagerne var meget tilfredse med sejladsen. Vi
skal dog have forbedret fællesspisningen til næste år, hvor vi også regner med at have sejladsen på
programmet.
Til de fleste af vores sejladser har vi haft fornøjelsen af at have Netbaad som præmiesponsor.
Generelt har vi haft en lille stigning i antal deltagere i vores sejladser, hvilket er super godt. Men der er
plads til flere deltagere ved alle vores sejladser.
Kapsejladsudvalget står for vores dommerbåd Mette. Det er Egå Marina, der ejer Mette, og sejlklubben betaler en årlig leje. Udvalget står for den daglige vedligeholdelse. Her til vinter har vi en plan om
at renovere el-systemet i Mette.
I april havde vi en foredragsaften om protestbehandling ved kapsejladser. Desværre var der ikke det
helt store fremmøde.
Vi har i år fået to nye medlemmer i kapsejladsudvalget. Jeg regner derfor med, at vi næste år kan
blive lidt bedre til at fordele arbejdsopgaverne blandt udvalgets medlemmer.

05.11.2018

1/2

Kapsejladsudvalgets beretning til generalforsamling 2018

Antal tilmeldte både til sejladserne:
Sejlads

2018

2017

2016

Båkebane

43

42

37

Easy Sejlads

11

8

10

Singlehand

23

19

17

Tun Star

21

-

-

Hovedkapsejlads

18

16

21
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Bestyrelsesberetning for 2018 vedr. Sailing Aarhus. m m
Sailing Aarhus (SAA) har gennem flere år truﬀet beslutninger, der gav udfordringer i Egå Sejlklubs
bestyrelser.
Et mål for ES bestyrelsen i 2018 var derfor, at foretage en vurdering om at ES fortsat skulle være
medlem af SAA.
Ved udgangen af 2017 havde SAA et alvorligt likviditets problem, der skulle løses, for at driften
kunne fortsætte i 2018. Dette problem blev løst ved at indefryse de skyldige beløb til
medlemsklubberne !
Min opgave ved de mange bestyrelsesmøder var at tilgodese ES’s interesser, men det var
selvfølgelig flertallet, der traf beslutningerne. ES var normalt i mindretal.
ES’ s bestyrelse afholdt derfor i april 201i en ekstraordinær generalforsamling. Det blev her
besluttet, at ES skulle melde sig ud af SAA medvirkning ultimo 2018.
Øvrige opgaver i 2018.
Koordinering af VM sejlernes træningsophold i månederne inden VM-et. Hermed en tak til Egå
Marina og sejlklubben medlemmer, der hjalp med den praktiske styring af slæbestedet. Mange
sejlere udtalte stor tilfredshed med forholdene.
Koordinering al ølboderne i forbindelse med VM i Århus.
Det økonomiske resultat blev 20.721 kr. Noget mindre end forventet.
Hermed en stor tak til medlemmerne specielt seniorerne, der mødte talstærkt frem.
Tom Christiansen

Kategori:
Seniormedlem o/18 år

Antal medlemmer Nuværende sats Forslag til fremtidig sats Stigning i %

Kontingent med nuværende sats

Kontingent med forslag til fremtidig sats

392

1.035,00

1.075,00

3,86%

405.720,00

421.400,00

Gast/passiv

59

430,00

450,00

4,65%

25.370,00

26.550,00

Juniormedlem u/18

45

730,00

750,00

2,74%

32.850,00

33.750,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

79

835,00

825,00

-65.965,00

-65.175,00

5

1.035,00

1.075,00

-5.175,00

-5.375,00

392.800,00

411.150,00

Æresmedlem
Rabat ægtefæller/samboende
Rabat trænere
I alt
Kontingentstigning i alt

497

18.350,00

