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Sejlklubben Rødvig Stevns 
Medlemskategorier med tilhørende rettigheder. 
 
 
Seniormedlemsskab (fyldt 25 år):  
 
Beregnet til personer, der enten har egen båd, eller 
af andre årsager ønsker et fuldgyldigt medlemskab 
af klubben for at opnå alle former for 
medlemsrettigheder.  
 
Med følgende underkategorier:  
  
- Bådejermedlemskab for familie* /ægtepar / par  
- Medlemskab for voksne uden båd  
 
 *Gælder også for børn under 18 år i familien, som 
ikke er aktive i klubbens ungdomsafdeling. 
 
Rettigheder ved aktivt seniormedlemsskab:  
 
- Nøgle til klubhus, adgang til faciliteter. 
- Deltage i klubbens aktiviteter, sommer og vinter. 
- Deltage i onsdagskapsejlads.  
- Målerbrev til kapsejlads.  
 
- Ret til at føre klubstander.  
- Ret til at leje klubhus. * 
 
- Stemmeret ved generalforsamlingen.  
- Valgbar til bestyrelsen.  
 
- Ret til at leje klubjoller.  
  (unge under 20 år har fortrinsret).  
 
- Del af vinteroplægning planlægning. 
- Adgang til masteopbevaring. 
 
- Medlem af Dansk Sejlunion.  
- Medlem af Sydstævnekredsen. 
- Ret til at ligge ved Dansk Sejlunion turbøjer. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Juniormedlemskab:  
  
Beregnet for unge mennesker til og med det 
kalenderår hvori de fylder 25 år, der ønsker at 
deltage i klubbens aktiviteter. Herefter overgår 
medlemmet til seniormedlemsskab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rettigheder som juniormedlem:  
  
- Deltage i klubbens aktiviteter, sommer og vinter.  
- Deltage i træning arrangeret af klubben.  
- Mulighed for at deltage i onsdagskapsejlads.  
 
- Ret til at låne klubjolle.  
- Ret til at føre klubstander. 
- Ret til at leje klubhus. * 
  
- Kan få udleveret nøgle, adgang til faciliteter. * 
- Kan låne klubjolle uden for fasteaktiviteter. * 
- Kan opbevare nødvendigt grej. * 
 
- Stemmeret ved generalforsamlingen, efter man er 
fyldt 18 år.  
- Valgbar til bestyrelsen, efter man er fyldt 18 år.  
 
- Medlem af Dansk Sejlunion.  
- Medlem af Sydstævnekredsen. 
- Ret til at ligge ved Dansk Sejlunion turbøjer. 
 
 
 
* Alene efter aftale / godkendelse af trænere 
 


