Returneres i udfyldt stand til
Haderslev Sejlforening
Sydhavnsvej 1 A
6100 Haderslev
Eller til: kasserer@haderslevsejlforening.dk

Ansøgning om optagelse i Haderslev Sejlforening (HSF)
Navn .............................................................. Fødselsdag- og år……………………...............
Stilling ........................................................... Telefonnr...................... Mobilnr........................
Adresse .......................................................... Post nr. .......... By ..............................................
Ægtefælle navn .............................................. Fødselsdag- og år ..............................................
(samlever)

Vigtigt !
Emailadresse:______________________________ @ ______________________________
Jeg anmoder snarest om optagelse i Haderslev Sejlforening som:
Passivt medlemskab og henviser til Aktivt medlem :
Navn: _____________________________________
Efterfølgende felter skal kun udfyldes ved ansøgning om A- og B-medlemsskab !
Aktiv medlem (p.t. årlig kontingent kr. 1.400)
Aktiv B- medlem for ægtefælle/samlever (p.t. årlig kontingent kr. 250)
Jeg bekræfter samtidig at være gjort bekendt med foreningens love og vedtægter, samt at mit
medlemskab er betinget af, at jeg overholder disse. Jeg erklærer herved på tro og love ikke at
være i restance til andre sejlklubber.
Jeg ønsker at leje bådplads , p.t. Kr 4.000 årlig (Lejemålet følger kalenderåret)

Opsigelse af lejeforhold skal varsles skriftlig til HSF senest den 30.09. med udløb
den31.12. år. A- og B- kontingentet kan hvis ønskes fortsætte uden båd. Se endv.
Broreglementet.
Jeg ønsker at købe bådplads med broindskud p.t. Kr. 21.000,00

Bådejere, som er medlem af Haderslev Sejlforening, har pligt til at holde sin båd ansvarsforsikret.
Oplysninger om bådens data, herunder oplysning om forsikring, skal anføres på bagsiden,
inden du returnerer denne optagelsesansøgning.
Kontingenter, pladsleje m.v. betales ved påkrav.
...................................

, den ...................

......................................................................
Underskrift

Husk at udfylde side 2

Bådens navn

Fabrikat

LM27, X-yachts o.l.)

Bredde

Bådtype

(sejlbåd / motorbåd)

Dybgang

Længde

fod eller meter)

Materiale

(glasfiber / jern / træ)

Tonnage

(tons / kg)

Er båden ansvarsforsikret

(ja / nej)

Hvis <ja> anføres:
Selskabets navn
Police nummer
Dine eventuelle bemærkninger:

Foreningens bemærkninger.: Ventelistegebyr kr 100,oo vedlagt / Dankort
Medlemsnummer: _______________
Behandlet på bestyrelsesmøde / email den ................ Samtale den ……………..
Fakturanummer: ....................... Medlems art: .............. Pladsnummer: …………
Skab : Ja____ Nej_____
_____________________________ _________________________________
Interviewer 1
Interviewer 2

