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Gebyrreglement 2018 
Gebyrreglementet er gældende fra og med 1. april 2018 til og med 31. marts 2019. 

Gebyrreglementet er godkendt på generalforsamlingen den 18. marts 2018. 

1. Indskud. 

1.1. Indskud for piloter skolet i Nordsjællands Svæveflyveklub er kr. 5.000, der opkræves som 

følger: 

1.1.1. Ved indmeldelse opkræves: .................................................................... kr.  2.000 

1.1.2. Ved omskoling til andre fly end ASK 21 og ASK 23 eller senest 12 

måneder efter indmeldelse opkræves: ..................................................... kr. 3.000 

1.1.3. Ophører medlemskabet inden hele indskuddet er betalt, gøres opmærksom på  

punkt 2.3.1. 

1.2. Indskud for piloter skolet i anden klub: ............................................................... kr. 5000 

1.2.1. Indskuddet forfalder til betaling ved indmeldelse, men kan efter aftale med  

bestyrelsen afdrages således: 

1.2.1.1. Ved indmeldelse opkræves: ..................................................... kr. 2.000 

1.2.1.2. 6 måneder efter indmeldelsen opkræves: ................................ kr. 1.500 

1.2.1.3. 12 måneder efter indmeldelsen opkræves: .............................. kr. 1.500 

1.2.1.4. Ophører medlemskabet inden hele indskuddet er betalt, skal resterende  

beløb ikke betales (se dog punkt 2.3.1). Allerede indbetalt indskud  

refunderes ikke. 

1.3. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fastlægge andet indskud og/eller betalingsterminer. 

1.4. Klubben er tilsluttet DSVU indskudspulje, jf. unionshåndbogen. 

2. Kontingent. 

2.1. Aktivt medlemskab.  

Kontingent opkræves månedsvis forud. Efter kassererens skøn, kan der dog opkræves for to 

måneder samtidigt. I så fald opkræves kun den anden måned forud. Marts måned opkræves 

altid forud (stemmeret på generalforsamling). Kontingentet fremgår af 2.1.1 og 2.1.2. 

2.1.1. Medlemmer < 25 år: 

Kontingent gruppe A B C 

Kontingent pr. måned: Kr. 250 Kr. 310 Kr. 360 

2.1.2. Øvrige medlemmer: 

Kontingent gruppe A B C 

Kontingent pr. måned Kr. 500 Kr. 620 Kr. 720 

2.1.3. Meddelelse om skift af kontingentgruppe, med virkning fra 1. april skal  

gives senest den 15. marts. 
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2.2. Passivt medlemskab.  

Beløbet opkræves forud én gang årligt pr. den måned passivt medlemskabet er  

aftalt indgået: ...................................................................................................... kr. 450 

2.2.1. Passivt medlemskab giver ret til én start pr. sæson til gældende startafgifter. 

2.3. Hvilende medlemskab. 

Hvilende medlemskab pr. år (1. april – 31. marts):  ...........................................     kr. 600 

2.3.1. Overgang til hvilende medlemskab forudsætter, at der er betalt fuldt indskud. Ved 

skift mellem aktivt og hvilende medlemskab omregnes det årlige hvilende medlem-

skab til en kvartalspris. 

2.3.2. Hvilende medlemskab giver følgende rettigheder: 

2.3.2.1. En start pr. sæson til gældende afgifter 

2.3.2.1.1. Selvom et hvilende medlem ikke flyver den ene start i en sæson,  

kan den ikke gemmes til en senere sæsoner. 

2.3.2.2. Aflæggelse af PFT/S-certifikat i henhold til gældende bestemmelser  

efter følgende retningslinjer: 

2.3.2.2.1. Der skal betales 3 måneders kontingent efter gruppe C. 

2.3.2.2.2. Medlemmet indmeldes i DSVU i samme kvartal. 

2.3.2.2.3. Flyvningen til PFT vil udelukkende være med instruktør. 

2.4. C-medlemskab.  

Medlemskabet giver ret til goodwill efter aftale, kontingentet fastsættes efter aftale med  

bestyrelsen. 

2.5. Dagmedlemsskab. 

2.5.1. Dette medlemskab forudsætter at den pågældende person er aktivt medlem af en 

dansk svæveflyveklub. 

2.5.2. Medlemskabet forudsætter at vedkommende, af bestyrelsen, skønnes at ville  

benytte klubbens faciliteter over en længere periode. 

2.5.3. Kontingent per dag: ...................................................................................... kr. 50 

2.6. Prøvemedlemskab 

I henhold til vedtægternes § 3.5.2 er et nyt medlem indledningsvis prøvemedlem i 

12 måneder. I disse 12 måneder gælder alm. medlemsvilkår med hensyn til betaling 

af indskud, kontingent, skolingsgebyr og afgifter. 
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3. Skoling. 

3.1. Skolingsgebyr: ..................................................................................................... kr. 4.000 

3.1.1. Ved indmeldelse opkræves: .................................................................... kr. 2.000 

3.1.2. 6 måneder efter indmeldelse opkræves: .................................................. kr. 1.000 

3.1.3. 12 måneder efter indmeldelse opkræves: ................................................ kr. 1.000 

3.1.4. I skolingsperioden opkræves udover skolingsgebyret kontingent og afgifter. 

3.1.5. Skolingsgebyret omfatter ikke diverse undervisningsmaterialer. 

3.2. Skolingsgebyret omfatter: 

3.2.1. En uddannelseslogbog for svæveflyver. 

3.2.2. S-teoriundervisning. 

3.2.3. A-, B- og C-diplom emblemer. 

3.2.4. Undervisning i flyslæb eller spilstart. Startafgifter er ikke inkluderet. 

3.3. Elever skal i lighed med klubbens øvrige medlemmer deltage i minimum 4 dages  

vintervedligeholdelse efter klubbens anvisninger. 

4. Tachoafgifter for flyslæb og spilstarts afgift. 

4.1. Opgørelse af forbrugte tachoenheder sker fra det tidspunkt, hvor klarsignal er  

afgivet af svævepiloten, og totkørsel påbegyndes og indtil slæbeflyet er kørt tilbage til start-

stedet eller til hangar/tank området. 

Forbrug af tachoenheder til opvarmning, vedligeholdelse af slæbeflyet o. lign.  

indgår ikke i afregning af flyslæb. 

4.2. Flyslæb pr. tachoenhed med afgifter: .................................................................. kr. 14,00 

4.3. UL flyslæb pr. tachoenhed med afgifter: ............................................................. kr. 11,00 

4.4. Spilstart: ............................................................................................................... kr. 50,00 

4.5. Fremmede fly og/eller piloter: ....................................................  Samme afgifter som NSF. 

4.6. Gæstestart - afgiften betales forud for starten: 

4.6.1. Spilstart: .................................................................................................. kr. 200,00 

4.6.2. Flyslæb: ................................................................................................... kr. 500,00 

4.7. Medlemmer kan tage en gæst med til prisen i punkterne 4.1 - 4.4 under følgende forudsæt-

ninger: 

• Gæsten er en nær ven eller et nært familiemedlem. 

• Ved nær ven / nær familie forstås: Det er en nær person, som man ser ofte og typisk 

spiser middag med flere gange om året hjemme i privaten eller tilsvarende sted, hvor 

den ene giver måltidet. 

• For flyvningen gælder det samtidigt, at det er medlemmet selv der betaler for starten, 

dvs. man får IKKE beløbet refunderet af gæsten. 

• I de tilfælde hvor en pilot ikke selv har rettighed til at udføre flyvningen, kan ved-

kommende lade en anden pilot udføre flyvningen med gæsten, og stadig selv betale 

for den på samme vilkår som ovenfor. 
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• Har man 3 eller flere gæster samme dag, så gælder ovenstående ikke, så må prisen 

for gæstestart pkt. 4.6 betales for hver start. 

 

 

 

5. Afgifter pr. timeminut: 

5.1.  

Kontingent gruppe A B C 

ASK-21 og ASK-23 Ingen afgift Ingen afgift Ingen afgift 

ASW-19, ASW 24 og Discus b Kr. 2,00 Ingen afgift Ingen afgift 

Discus 2cT, Duo Discus og Nimbus 4DT Kr. 3,00 Kr. 3,00 Ingen afgift 

5.2. Fremmede fly og/eller piloter: ............................................... Samme afgifter som for NSF. 
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6. Opkrævning for brug af motor pr. tachoenhed: 

6.1.  

Kontingent gruppe A B C 

Discus 2cT, Duo Discus og Nimbus 4DT Kr. 0,00 Kr. 0,00 Kr. 0,00 

Dimona Kr. 5,50 Kr. 5,50 Kr. 5,00  

6.2. Fremmede fly og/eller piloter: ............................................... Samme afgifter som for NSF. 

7. Klubarbejde. 

7.1. Antal arbejdsdage/år/medlem, minimum: ........................................................................  4 

7.2. Betaling for manglende deltagelse per dag: ......................................................... kr. 0 

8. Afgifter for private fly, årlig leje. 

8.1. Afgiften er til årligt forfald pr. den 01. april.  

8.2. Nedspændt privatfly i transportvogn i hangar: .................................................... kr. 1.700 

8.3. Nedspændt privatfly i transportvogn i vognport: ................................................. kr. 2.500 

8.4. Bestyrelsen kan give tilladelse til at have privatfly opspændt i hangar 

 i flyvesæsonen. 

8.4.1. Opspændt mak. 15 m. spændvidde: ........................................................ kr. 3.000 

8.4.2. Opspændt mellem 15 m. og 20 m. spændvidde: ..................................... kr. 4.000 

8.4.3. Opspændt mere end 20 m. spændvidde: ................................................. kr. 5.000 

8.4.4. Opspændt, ophængt i loft, i egen godkendte talje/kran  .......................... kr. 2.000 

8.4.4.8.4.5.TMG: ................................................................................................. kr.  6.000 

9. Udlån af fly. 

9.1. Ved udlån af fly til flyvning fra andre pladser end EKGL betales minutafgifter for  

flyvningerne i henhold til den kontingentgruppe fartøjschefen er tilmeldt. Fartøjschefen  

hæfter selv for kaskoforsikringens selvrisiko, dog maksimalt kr. 5.000, samt for den til  

enhver tid gældende selvrisiko på ansvarsforsikringen.  

9.1.1. Ved privat udlån betales, udover minutafgifter, for hver helligdag, lørdag og/eller 

søndag flyet er udlånt følgende beløb: 

9.1.1.1. To-sædet fly .......................................................................... kr.  1000 

9.1.1.2. En-sædet fly: ......................................................................... kr. 500 

9.1.2. For medlemmer under 25 år betales der ikke for privat udlån. 

9.2. Ved udlån af fly til kurser og klubarrangerede lejre betales klubbens minutafgifter i  

henhold til den kontingentgruppe fartøjschefen er tilmeldt. Klubben hæfter her både for ka-

skoforsikringens selvrisiko samt for ansvarsforsikringens selvrisiko. 
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10. S-teoriundervisning. 

10.1. Personer, der deltager i klubbens S-teoriundervisning uden at være medlem af DSVU,  

betaler i de måneder, hvor undervisning og prøver finder sted, kontingent svarende til  

kontingent gruppe C. 

10.2. Personer der deltager i klubbens S-teoriundervisning skal være aktivt medlem af  

en union under KDA.  

11. TMG undervisning. 

11.1. Inden start på teorikurset skal kursusdeltageren indbetale:................................. kr. 3.000 

11.2. Beløbet indsættes på medlemmets konto til betaling for tilsvarende fløjne  

tachoenheder i henhold til den kontingentgruppe man er tilmeldt. 

12. Hytte- og campingafgift. 

12.1. Årlig hytteafgift, forfald 01. juli: ........................................................................ kr. 1.800 

12.2. Elforbrug. Forbruget afregnes til gældende takst ved aflæsning af elmåler  

hvert år i juli måned.  

12.3. Spildevandsafgift. Hytteejerne betaler en andel af klubbens spildevandsafgift.  

Andelen beregnes efter den pågældende hyttes vandforbrug i forhold til det  

samlede vandforbrug. 

12.4. Campingafgift årligt: ........................................................................................... kr. 350 

12.5. Hvis campister anvender el til andet formål end belysning, må det kun ske efter  

aftale med bestyrelsen. 

12.6. Opkrævning af campingafgiften forudsætter selvindberetning til bestyrelsen. 

13. Leje af klubhytte og campingvogn. 

13.1. Klubhytten kan kun reserveres 1 uge ad gangen.  

Først når det reserverede tidspunkt er passeret, kan en ny reservation foretages. 

13.2. For klubmedlemmer: ........................................................................................... kr. 0 

13.3. Gæst til medlemmer per overnatning .................................................................. kr. 50 

13.4. Gæster til medlemmer per overnatning for hele hytten: ..................................... kr. 150 

13.5. Campingvogn på Arnborg per dag for hele campingvognen: ............................. kr. 75 

 

14. Udlejning. 

14.1. Klubbens inventar, ejendele m.m. udlånes kun efter særlig aftale med bestyrelsen. 

Evt. gebyr aftales i hvert enkelt tilfælde.  
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15. Betalings-, restance- og opkrævningsbetingelser. 

Det enkelte medlem er selv ansvarlig for at kontrollere de gennemførte flyvninger kort efter 

flyvedagen, og samt kontrollere klubbens øvrige opkrævninger indenfor rimelig tid. 

15.1. Betalingsfristen for faste månedlige opkrævninger følger de normale frister for den valgte 

betalingsløsning (opkrævet gennem klubbens system, eks. PBS).  

15.2. Betalingsfristen for manuelt udskrevne fakturaer, fremsendt af kassereren, er  

14 dage efter fakturadatoen. 

15.3. Restance defineres som overskridelse af betalingsfristen med mere end  

2 hverdage. Restancegebyret pålægges ved næste månedlige opkrævning: ........ kr.  150 

15.4. Gebyr for ikke at betale via automatisk betaling (eks. PBS), når der ikke er indgået aftale 

med kassereren herom, gebyret pålægges ved næste månedlige opkrævning: .... kr.  150 

Der opkræves kun ét af gebyrerne i 15.3 eller 15.4. 

15.5. Gebyr for skriftlig påmindelse om betaling: ........................................................ kr.  250 

15.6. Gebyr for at modtage girokort (årligt): ................................................................ kr.  150 

Opkræves kun fra aktive medlemmer. Træder i kraft 1/7 2017.  

15.7. Nøgledepositum: .................................................................................................. kr. 500 

15.8. Ved manglende rettidig opsigelse af lejemål, f.eks. hangarleje, hyttegrundleje, o. lign.  

tilbagebetales højst et beløb svarende til 6 måneders leje, efter at lejeforholdet  

skulle have været ophørt. 

15.8.1. Leje- og opsigelsesbetingelserne er beskrevet i hver enkelt lejeaftale. 

16. Bankkonto 
Registreringsnummer: 1307 (Nordea Hillerød), kontonummer: 8200 071 556. 

 

 

Bemærkning 
- 

 


