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Kontingentpolitikken i Kano og Kajakklubben Limfjorden 

På generalforsamlingen i februar 2011 indførtes et enhedskontingent.
Der foreslås nu en kontingentforhøjelse for aktive roere over 18 år på 200 kr. årligt.
Kontingentets størrelse er hermed som følger:

1. Aktive roere over 18 år   1.700 kr. pr. år 
2. Aktive roere unge mellem 10 og 18 år  1.000 kr. pr. år 
3. Børnekontingent (ifølge af forældre eller trænere)    200 kr. pr. år 
4. Passive medlemmermmer    200 kr. pr. år 
------------------------------------------------------------------------------------------
Tillæg for ekstrabåde 250 kr. pr. år

Vedtaget på generalforsamlingen februar 2020 

-----------------0-----------------

Bestyrelsen har fastsat, at opkrævning af kontingent m.m. administreres som følger: 

• Kontingent for aktive opkræves halvårligt pr. 01. februar og pr. 01. juli.

• Kontingent for passive opkræves helårligt pr. 1. februar.
• Tillæg for ekstra både opkræves helårligt pr. 1. februar.
• Bidrag til ungdomsfonden opkræves helårligt pr. 1. juli. 
• U 18 medlemmer, der ikke er optaget via et begynderkursus, 

er kontingentfri de første 6 måneder.

Medlemmer der indmeldes i klubben som aktive medlemmer, på baggrund af medlemskab i anden 
kajakklub og som har gennemført begynderkursus i turkajak betaler følgende kontingent: 

Indmeldt i: Kontingent til 30.06.: Indmeldt i: Kontingent til 31.12.: 

Januar 850,00 kr. Juli 850,00 kr. 
Februar 750,00 kr. August 750,00 kr. 
Marts 600,00 kr. September 600,00 kr. 
April 450,00 kr. Oktober 450,00 kr. 
Maj 300,00 kr. November 300,00 kr. 
Juni 150,00 kr. December 150,00 kr. 

Nøglebrik: 50.00 Kr.  
Roere der har primært medlemskab i en anden kajakklub og som ønsker at gæstero mere end 3 må-
neder, opkræves 450 kr. halvårligt. 
For nye medlemmer der optages via begynderkursus er prisen 1800,00 Kr. 
Prisen omfatter følgende: 

• Instruktion på 6 kursus moduler af ca. 3 timers varighed

• Instruktørassistance indtil der er roet 50 km.

• Kontingent for resten af året.

• Klubtrøje

• Nøglebrik til klubben

• EPP2 bevis

Bestyrelsen, maj 2020 




