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Takstblad 2016. 

 

Bådplads for medlemmer 
 
Tambohus Naturhavn har 2 slags medlemskaber, henholdsvis A og B medlemmer. 
   A medlemmer: En bådejere som har betalt engangsindskud, har fast plads i havnen.   
   B medlemmer: En bådejer, som har valgt at leje sig ind på årsbasis. 

        
Stemmeberettiget på Naturhavnens generalforsamling er enhver A- og B- medlemmer 

i Tambohus Naturhavn, der har betalt kontingent for året.  

Priser på bådpladser og kontingentet fastsættes hvert år af bestyrelsen for Tambohus 
Naturhavn, og dækker perioden 1. april til 15. november. 

Der betales et samlet kontingent der omfatter medlemskab og bådpladsleje.  

Medlemmer der har bådplads i havnen kan ikke overdrage eller fremleje pladsen til 

trediemand. Overdragelse og fremleje kan kun foretages af havnens bestyrelse. 

Engangsindskud og kontingent refunderes ikke ved opsigelse af plads eller ved salg af 
båd.Opsigelse skal ske skriftligt til bestyrelsen for Tambohus Naturhavn. 

Se i øvrigt Naturhavnens vedtægter og ordensregler på www.tambohus.info. 

              

A medlemmer, er medlemmer der har købt FAST bådplads i Havnen. 

Kontingentet er incl. benyttelse af slæbested pr. år: 

Kontingent                Pladsbredde 2,5 m (båd 2,2 * 6,0 m)                      kr. 1000,00 

Kontingent                Pladsbredde 3,5 m ( båd 3,2 * 7,0 m)                    kr. 1900,00 

A-medlemmer der ikke ønsker at benytte bådpladsen indenfor indeværende 

medlemsår, kan mod betaling af ½ kontingent bevare retten til bådpladsen. 

 

Naturhavnen har for det pågældende år råderetten over bådpladsen, og kan  

leje den ud til B-medlemmer. 

B medlemmer, er medlemmer der kun har lejet bådplads for et år af gangen. 

Kontingentet er incl. benyttelse af slæbested pr. år: 

Kontingent                Pladsbredde 2,5 m (båd 2,2 * 6,0 m)                     kr. 1600,00 

Kontingent                Pladsbredde 3,5 m ( båd 3,2 * 7,0 m)                   kr. 2600,00 

B-medlemmer har ikke fast nummereret plads, men kan flyttes. 

Bådpladskontingent for kortere eller længere perioder. (Fastsættes af havnefoged) 

KØB af bådplads: 

Ved køb af FAST bådplads, bliver man A medlem. 

                                  Pladsbredde 2,5 m (båd 2,2 * 6,0 m)                     kr. 5000,00 

                                  Pladsbredde 3,5 m ( båd 3,2 * 7,0 m)                   kr. 6500,00 

 

Tambohus d. 19. marts 2016. 

Bestyrelsen for Tambohus Naturhavn v/ formand Per Bach. 

http://www.tambohus.info/

