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Indmeldelsesblanket 
Kan sendes på mail: britta@sgs-greve.dk 

Undertegnede indmelder sig hermed i Sejlklubben Greve Strand som (sæt kryds):  

Klubmedlemskab/kontingent – Påkrævet for deltagelse i klubbens aktiviteter og/eller tilbudte hold samt 
anvendelse af klubbens lokaler 
 
c 1190 kr. Familiemedlem (Dækker hele familien, samlever samt hjemmeboende børn u. 18)  

c 900 kr. Seniormedlem (Enkeltpersoner over 18 år)  

c 450 kr. Ungdomsmedlem (Enkeltpersoner under 18 år) – medlemskab for unge hvor 
familiemedlemskab ikke ønskes – giver ikke mulighed for forældres lån eller brug af 
klubbens lokaler 

c 390 kr. Støttemedlem (personer der ønsker at støtte sejlklubben uden at deltage aktivt i 
sejlklubbens aktiviteter) 

Hold-deltagelse – Kræver klubmedlemskab 

c 900 kr. Jolle-/ungdoms-sejlads – deltagelse på SGS ungdoms udbudte jollehold. Inkluderer 
instruktion samt lån af joller ifm. træning 

c (Se Link) Sejlerskole – Lær at sejlekølbåd – Praktisk del af duelighedsbevis 
se: http://www.sgs-greve.dk/index.php/sejlerskole  

Yderligere brugergebyrer, afhængig af deltagelse, kan forekomme. Kontingentet gælder for et helt kalenderår fra 1 maj til 31 April 

Personlige oplysninger: (skriv venligst med blokbogstaver)  

Navn:   

Adresse:   

Postnr. og by   

Telefon:   

E-mail :   
Fødselsdato  

(DD-MM-ÅÅ):  
 

c   For ungdomssejlere: Jeg giver hermed samtykke til at billeder taget af mit barn ifm. træning, stævner, og 
aktiviteter på vandet må anvendes af klubben ifm. markedsføring på hjemmeside, artikler og deslige. 
Billeder som bruges i reklame vil altid være nøje udvalgt som almindelige situationsbilleder af sejlads og 
sociale aktiviteter og iht. DGIs retningslinjer. 

Jeg erklærer herved at jeg vil overholde klubbens love og forskrifter, så længe medlemskabet varer. 
Medlemskabet gælder indtil skriftlig udmeldelse, som skal være SGS britta@sgs-greve.dk i hænde senest 14 
dage inden kalenderårets udløb. Udmeldelse kan ikke ske hvis der er kontingentrestance.  

Dato: :__________________ Underskrift:________________________________________________  

Klubbens vedtægter findes på www.sgs-greve.dk   Ved familiemedlemsskab se side 2  
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Ved familiemedlemsskab: 

Kan sendes på mail: britta@sgs-greve.dk  

Ægtefælle/sambo (tilmeldt folkeregisteret):  

Navn:   

Telefon:   

E-mail :   
Fødselsdato  

(DD-MM-ÅÅ):  
 

 

Hjemmeboende børn, under 18 år. (tilmeldt folkeregisteret)  

Navn:   

Fødselsdato  
(DD-MM-ÅÅ):  

 

 
 

Navn:   

Fødselsdato  
(DD-MM-ÅÅ):  

 

 
 

Navn:   

Fødselsdato  
(DD-MM-ÅÅ):  

 

 
 

Navn:   

Fødselsdato  
(DD-MM-ÅÅ):   

 
 

Navn:   

Fødselsdato  
(DD-MM-ÅÅ):  

 

 


