PRISBLAD 2022

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,- dkk/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,- dkk.
100,- dkk/år.
600,- dkk/år.
700,- dkk/år.

Betaling med mobilpay. 31337
Bankkonto. Reg. Nr. 9133. Kontonr. 2005528
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:
OBS: merpris for el i perioden 1. oktober til 31. marts
1. Pris ved LEJE af ledig kølbådsplads for et år ad gangen:

3.000,- dkk/år.

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

4.000,- dkk

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

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

Betaling med mobilpay. 31337
Bankkonto. Reg. Nr. 9133. Kontonr. 2005528
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PRISBLAD 2021

Sundby Mors Havn F.M.B.A

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

100,- dkk/år.
50,- dkk/år.

Slæbested:
Isætning & optagning pr. gang
Årskort pr. husstand

40,- dkk
250,- dkk

Gæstesejlere:
Havneafgift pr. båd:
Overnatning for gæstesejler pr. døgn inkl. Vand & el
- Betaling via mobilpay 31337 eller betalingsautomat på brohuset.

120,- dkk

Autocamper:
Havneafgift autocamper:
Overnatning for pr. døgn inkl. Vand & el
- Betaling via mobilpay 31337 eller betalingsautomat på brohuset

120,- dkk

Udlejning:
”Limfjordens Hemmeligheder” Udforsk Limfjorden i waders med kikkert og net (kan anbefales til
skoler & børnefødselsdage) Husk skal altid foregå under opsyn af voksne.
Hverdage
300,- dkk
Lørdag/Søndag
500,- dkk
Kajak og fiskekajakker incl. redningsvest – max. 3 timer.
Kajak og fiskekajakker incl. redningsvest - Dagspris
1 SUP board & Paddle, leash & redningsvest – max. 3 timer.
1 SUP board & Paddle, leash & redningsvest – Dagspris

100,- dkk
250,- dkk
100,- dkk
250,- dkk

Betingelser for leje:
Benyttelse af udstyr er på eget ansvar. Opstår skade på udstyret, skal vedkommende som har lejet
udstyr selv betale/hæfte for skaden.
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