
Bestyrelsens forslag til ny kontingentstruktur  
 

Baggrunden for ændringsforslaget: 

Medlemskab af Fredericia Sejlklub repræsenterer en værdi i form af adgang til fælles ressourcer samt 

selvfølgelig adgang til sejlklubbens fællesskab.  

Der er altid en hårfin balance imellem at betale til fællesskabet – altså goder som alle kan få del i – og at 

finansiere nogle få gruppers aktiviteter. 

Det er ingen hemmelighed at Fredericia Sejlklub – som så mange andre klubber – har gennemgået en 

ændring hvor færre medlemmer står for en større andel af aktiviteterne. Ganske få er dermed passive 

medlemmer. 

Bestyrelsen ønsker at denne nye virkelighed skal afspejles i kontingentstrukturen således, at det 

grundlæggende medlemskab bliver billigere samtidig med at aktiviteterne opkræves til deres faktiske pris. 

Baggrunden for dette er dels, at økonomien skal være transparent (man betaler for det man får), men også, 

at det skal være mere økonomisk attraktivt at vælge medlemskab i klubben for fællesskabets skyld. 

  

Hvad skal ændres?: 

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer: 

• Grundkontingent nedsættes (fra nu 1.000 til 650 kr. i 2020) 

• Gast/ægtefælle/forældre kontingentgruppe fjernes (nu 400 kr) 

• Ungdom kontingentgruppe bevares af praktiske årsager (tilskudsdifferentiering), men sættes til 

samme pris som grundkontingent (nu 750 kr til 650 kr)  

• Ny kontingentgruppe oprettes til søskende til ungdomssejlere og medlemmer af nærliggende 

sejlklubber som medtræner i Fredericia (200 kr i 2020). Klubber i denne pulje er: Vejle, Brejning, 

Middelfart, Strib, Skærbæk og Kolding. 

• Opkrævning af kontingent sker som abonnement, hvorved man er medlem indtil man aktivt melder 

sig ud. Hovedforfald (opkrævning) bliver 1. april for at give bestyrelsen mulighed for at ændre 

satser på den ordinære generalforsamling. Tilmelding til klubben efter hovedforfald vil give 

forholdsmæssigt nedslag så man i praksis betaler per måned.  

Med ovenstående ændring vil kontingent for et ægtepar blive nedsat med 100 kr. til 1.300 og et 

enkeltstående medlem vil spare 350 kr. på et år. 

Det er hensigten at f.eks. deltagelse i praktisk sejlads, ungdomssejlads mv. totalt set opkræves samme 

beløb (kontingent + aktivitetsbidrag) som før ændringen. Det bliver altså billigere at medlem uden at 

deltage i FS aktiviteter. 

 

Hvornår træder ændringen i kraft hvis forslaget godkendes af den ekstraordinære generalforsamling? 

De nye satser og strukturer vil være gældende fra 1. januar 2020. 


