Holbæk Kajak Klub

Kontingenter 2017
HKK’s kontingenter, gebyr og roskole.
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Kontingentet betales én gang årligt og er gældende for kalenderåret.
Kontingentet betales senest 30. april til Regnr. 4398 Kontonr: 3208777548 (Husk at anføre
fakturanummer på overførslen).
Kontingent indbetalingen bestemmes af medlemmet selv, ud fra dennes aktivitetsniveau i klubben.
Bemærk, at passivt medlemsskab betyder, at medlemmet kan deltage i sociale arrangementer, samt
svømning om vinteren, men ikke i roning. Man kan ikke have sin egen kajak liggende i klubben.
Manglende kontingent indbetaling, rykkes der for én gang, med påført rykkergebyr. Hvis der
efterfølgende, stadigvæk ikke finder en indbetaling sted, anses medlemsskabet for afsluttet og evt.
udleveret nøgle SKAL afleveres.
Overordnede gælder reglerne i HKK’s Love § 5-7.
Ved tilmelding senere end den 31. juli betales der kun halvt kontingent. Dette gælder for
kontingenter vedrørende voksen, samt børn og personer under uddannelse. Gælder kun for
udefrakommende personer.

Kontingentsatserne er følgende:
Voksen (18 år og derover):
Børn (8 år til og med 17 år) og personer under uddannelse:
Passivt medlemsskab, enkelt:
Nøglegebyr, efter frigivelse:
Ved genanskaffelse af bortkommen nøgle:
Rykkergebyr:
Roskole gebyr for voksne FORÅR (18 år og derover, inkl. medlemskab det resterende
år): Roskole kr. 1500, medlemskab kr. 1100.
Roskole gebyr for børn og personer under udd. FORÅR (inkl. medlemskab det resterende år):
Roskole 750, medlemskab kr. 550
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Roskole gebyr for voksne SENSOMMER (18 år og derover, inkl. medlemskab det resterende
år): Roskole 1500, medlemskab 550
Roskole gebyr for børn og personer under udd. SENSOMMER (inkl. medlemskab det resterende
år):Roskole kr. 750, medlemskab 275
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