
   
 
 
 

Pladspriser og priser for brug af Slæbested Nordmolen, Otterup Lystbådehavn:  
 

 

1. Sejlklubmedlem, Sejlklubben Egensedybet inkl. medlemskab af Dansk Sejlunion:  

 

Kontingent til Sejlklubben Egensedybet: 700 kr. - Afregnes med Sejlklubbens kasserer. 
Jolleplads på nordmolen 600 kr. – Afregnes med Havnefoged. 

Depositum for lån af B nøgle: 300 kr. – Afregnes med Havnens kasserer.  

 

2. Medlem af Sejlklubben Egensedybets Venner: 
 

Kontingent til Sejlklubben Egensedybet: 350 kr. - Afregnes med Sejlklubbens kasserer. 

Jolleplads på nordmolen 600 kr. – Afregnes med Havnefoged. 

Depositum for lån af B nøgle: 300 kr. – Afregnes med Havnens kasserer. 
 

3. Ikke medlem, jolleplads på nordmolen:  

 

Jolleplads på nordmolen 600 kr. – Afregnes med Havnefoged. 
Depositum for lån af C nøgle: 300 kr. – Afregnes med Havnens kasserer. 

 

4. Ikke medlem, ingen jolleplads på nordmolen, ønsker kun at bruge slæbested: 

 
Årskort med klistermærke: 600 kr. - Afregnes med Sejlklubbens kasserer.  

Depositum for lån af D nøgle: 300 kr. – Afregnes med Havnens kasserer. 

 

5. Endags sejler ikke medlem, i og op samme dag, ingen plads på nordmolen: 
 

Åbning af bom: 50 kr. – Aftales og afregnes med Havnefoged. 

Ingen nøgle. 

 
6. Andelshavere har ret til jolleplads på nordmolen.  

 

Depositum for lån af B nøgle: 300 kr. – Afregnes med Havnens kasserer. 

 
 

 

Fra slæbestedet på nordmolen må der kun isættes og optages joller med max. vægt på 400 kg. 

Bil må ikke anvendes til at isætte eller optage joller.  

 
Alle priser er pr. år og inkl. Moms. 

 

B - nøgle giver adgang til bom på nordmole, mastehus, olieskur og sejlklubbens faciliteter. 

C – nøgle giver adgang til bom på nordmole, mastehus og olieskur. 
D – nøgle giver adgang til bom på nordmole. 

 

Isætning og optagning af større både kan ske i havnens store slæbested efter aftale med Havnefoged. 

 
 

Spørgsmål kan rettes til: 

 

Havnefoged: Sonny Hansen tlf. 64 82 12 60 eller e-mail: sonny719@sol.dk 
 

Kasserer: Ole Astrup tlf. 22 25 61 50 eller e-mail: okastrup@gmail.com 

 

Formand: Erik Hansen tlf. 21 63 90 50 eller e-mail: eh@famhan.com 
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