
Tambohus Naturhavn 

Takstblad 2020. 

Bådpladspriser  og kontingenter 
 
Tambohus Naturhavn har 2 slags medlemskaber, henholdsvis A og B medlemmer. 
 

    A medlemmer: Medlemmer der har betalt engangsindskud ved køb af FAST bådplads i Havnen. 

B medlemmer: Medlemmer der har valgt at leje bådplads for et år af gangen.  

Der betales et samlet kontingent der omfatter medlemskab og bådpladsleje. Priser se nedenstående skema. Stemmeberettiget på Naturhavnens generalforsamling 
er alle 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. Bådene ligger i 
havnen for eget ansvar. 

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. 

Fastliggere/medlemmer der er tilsluttet stikkontakter for at ”tappe” strøm til lader og lænsepumpe skal for sejlsæsonen betale kr.100,00. Til denne pris forudsættes 
det, at der kun i begrænset omfang ”tappes” strøm til elvarme, køleskabe o.lign. 

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

 

Plads 
kategori 

Bådpladsbredde Max. bådstørrelse Plads areal 
Bådpladspriser   

2020 
Kontingent       

A-medlemmer 
Kontingent      

B-medlemmer 

nr. m. bredde x længde m2 kr. kr. kr. 

1     2,50 m  Båd  2,20 x 6,00 m   (19 fod) 13,2 m2 kr. 5.000,00 kr.1.000,00 kr. 2.000,00 

2     3,00 m Båd  2,70 x 6,00 m   (21 fod) 16,2 m2 kr. 6.000,00 kr. 1.500,00 kr. 2.500,00 

3     3,50 m Båd  3,20 x 7,00 m   (22.5 fod)  22,4 m2 kr. 7.000,00 kr. 1.900,00 kr. 3.000,00 

4     3,75 m Båd  3,50 x 8,00 m   ( 25 fod) 28,0 m2 kr. 8.500,00 kr. 2.300,00 kr. 3.600,00 

5     3,75 m Båd  3,50 x 10,00 m  (32 fod) 35,0 m2 kr. 9.500,00 kr. 2.800,00 kr. 4.200,00 

 

http://www.tambohus.info/

