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VELKOMMEN TIL STRANDBY SEJLKLUB 
Til nye medlemmer. 

 
 
Praktiske oplysninger om sejlklubben og lystbådehavnen: 
 
Klubhusets beliggenhed: 
Gamle Sydhavnskaj 
  
Strandby Sejlklub: 
Oplysninger om Strandby Sejlklub: Se hjemmeside: strandbysejlklub.dk 
 
Klubbens Facebook-grupper: 
Sejlklubben: https://www.facebook.com/groups/167307026727989/ 
Juniorerne:   https://www.facebook.com/groups/821966077909138/ 
Undervandsgruppen:  https://www.facebook.com/groups/undervandsgruppe/ 
 
Indmeldelse:  
Du bliver medlem af sejlklubben ved at kontakte vores kasserer Finn Nielsen på 
telefon 2393 6899  
eller bedre ved at udfylde formularen på hjemmesiden:  
Når du trykker på ‘send’-knappen, får du også selv en kopi sendt til din egen 
mail-adresse. 
 
Du finder formularen som følger: 

- Gå ind på hjemmesiden 
- Se ”Menu” til venstre på siden 
- Klik ”Kontakt” 
- Klik ”Bliv medlem” 

 
Kontingent: 
Familie med børn:  kr. 1155,- 
Familie uden børn:  kr. 860,- 
Senior:  kr. 670,- 
Junior under 18 år: kr. 350,- 
Støttemedlem: kr. 190,- 
Sejlerskole: kr. 350,- (alene første år, derefter normalt medlemskab) 
 
Primære aktiviteter i sejlklubben: 
Sejlerundervisning for børn og unge. 
Kapsejladsafdelingen. 
Sejlerskole. 
Dykkerafdelingen - ”Undervandsgruppen” 
Vinteraktiviteter i klubhus. 
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Klubstander: 
Praksis for køb af klubstander: Se hjemmesiden! 
Pris: kr. 60,- 
 
Nøgle til klubhus: 
Kontakt kassereren. 
A-nøgle udleveres mod indbetaling af gebyr kr. 30,-. 
Nøglen er strengt personlig.  
Indehaveren er ansvarlig for nøglen og for brug deraf. 
Den må ikke kopieres og evt. bortkomst skal omgående meddeles kassereren. 
Bortkommen nøgle, eller manglende aflevering ved evt. udmeldelse erstattes 
med kr. 200,-. 
 
Nyheder via e-mail: 
Du kan tilmelde dig nyhedsopdateringer fra Strandby Sejlklub ved at tilmelde 
dig på hjemmesiden. 
Se indholdslisten til venstre, næstnederste punkt ”Nyheder via e-mail”.  
 
Hirsholmene-ordningen: 
Sejlere kan overnatte i båden uden havneafgift ved deltagelse i ordningen. 
Aftalen er gældende i hele sejlsæsonen med undtagelse af juli måned. 
 
Sejlklubben tilbyder, at man kan deltage i ordningen mod at indbetale 
deltagergebyret sammen med årskontingent for klubmedlemskab. 
Som dokumentation for deltagelse får man udleveret et grøn mærke med 
Skov og Naturstyrelsens logo. Mærket skal placeres på båden, så det er synligt 
fra kajen. 
Pris i 2018: Kr. 210,00 - OBS! Sejlklubben modtager ikke efterbestillinger. 
 
Mastekran: 
Mastekranen er placeret på Gl. Sydhavnskaj 
Nøgle til betjening af mastekran hænger på nøglebrættet i klubhuset. 
Obs:  
Af hensyn til andre sejlere må båden kun ligge ved servicekajen for mast 
på/mast af. 
 
Gaffeltruck: 
Medlemmer af klubben kan frit låne en af havnens gaffeltrucks for kørsel på 
havneterrænet med bådvogn.  
Nøgle til gaffeltruck hænger på nøglebrættet i klubhuset. 
Obs: Gaffeltrucks er primært til brug for fiskere og havnens personale, så vi 
sejlere ”stiller os pænt i kø”. 
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Bestyrelsen 
 Formand             Næstformand                     Bestyrelsesmedlem 
Jørgen Lindberg            Jens F. Carstens      Peter Lorentzen 
Tangvej 7             Rughaven 6      Strandvej 63 
9970 Strandby             9970 Strandby      9970 Strandby 
Mobil: 51369648             Mobil: 20201842      Mobil:  28138909 
Mail: scankap10@gmail.com               Mail: jfcarstens@mail.dk   Mail: tolerenzen@yahoo.dk  
 
Kasserer              Sekretær 
Finn Nielsen              Johnny Jørgensen 
Nørrevej 3 A              Mobil:   20110403 
9970 Standby              Mail: jlj@comtekmarine.dk  
Mobil: 23936899 
Mail:   sybingo@hotmail.com  
 

Yderligere informationer vedrørende Strandby Havn: 
 
Strandby Lystbådehavn Aps: 
Hjemmeside: strandbylystbaadehavn.dk 
 
S/I Strandby Fiskerhavns hjemmeside: www.strandbyhavn.dk 
 
Havnens internet adresse: strandby+9970 
 
Bådplads:  
Kontakt: S/I Strandby Fiskerihavn, tlf. 98482259  
 
Vinteropbevaring af både: 
Din båd kan opbevares på ”Maritim Center”. 
Kontakt: 
Havnefoged, S/I Strandby Fiskerihavn:   Tlf. 40447812 
Ole, Strandby Lift Service:  Tlf. 51415957 
 
Vask af din båd: 
Bådens bund må kun vaskes på vaskepladsen (for at imødekomme 
miljøreglerne). 
Vaskepladsens beliggenhed: Mellem JL Skibsservice og JL Bådhotel. 
Praksis og regler for brug af vaskeplads kontakt:  
Havnefoged, S/I Strandby Fiskerihavn:   Tlf. 40447812 
Ole, Strandby Lift Service:  Tlf. 51415957 
 
Leje/lån af udstyr: 
Damprenser, slibeudstyr og støvsuger mm kan lejes: 
Kontakt: Havnefoged, S/I Strandby Fiskerihavn:   Tlf. 40447812   
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Farligt affald fra bådene: 
 
Farligt affald fra bådene er S/I Strandby Fiskerihavn behjælpelig med at 
bortskaffe. 
Farligt affald er udtjente batterier, olie efter olieskift, udtjente filtre fra maskinen 
og lign. 
Placering af farligt affald: Ved siden af opstillede affaldscontainere rundt på 
havnen eller på container - pladsen på Rødspættevej. 
Har du ikke selv dunke til olie, kan havnefogeden kontaktes for at høre, om han 
kan være behjælpelig. 
 
Strandby d. 07. oktober 2018  
Strandby Sejlklub,  
Jørgen Lindberg 
 
 

1. revision: Den 4. december 2018 
2. revision Den 17. december 2018 

 


