Gebyrreglement 2022
Kontingent
Medlemskategori
Aktive
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse motor
Hvilende
Passive

Voksen
570 kr./md
340 kr./md
445 kr./md
100 kr./md
50 kr./md

Junior
285 kr./md
-

Opkrævninger:
Hvilende og passive medlemmer opkræves hver 6. måned
Øvrige medlemskategorier opkræves hver anden måned
For aktiv medlemskategori ydes der en måneds rabat ved forudbetaling af 12 mdr. kontingent.
Indbetalt årskontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller ændring af medlemskategori.
Generalforsamlingen godkender årets gebyrreglement og eventuelle ændringer efterreguleres med
tilbagevirkende kraft fra årets begyndelse.
Medlemmer betragtes som juniorer indtil det fyldte 25. år.
Se endvidere afsnittet Rettigheder & Betingelser.
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Prøvemedlemmer & Gæstestarter
Type
Prøvemedlemskab
12 mdr. Startpakke - Senior
12 mdr. Startpakke - Junior
Gæstestarter (planlagte flyvedage)
Gæstestarter i højt flyslæb
Gæstestarter (ikke planlagte flyvedage)
Medlemmers (enkelte) egne gæster

Pris
1.000 kr.
10.000 kr.
7.500 kr.
300 kr.
900 kr.
Fastsættes af bestyrelsen
Takseres som egen flyvning

Prøvemedlemsskab (6-turskort) inkluderer:
• 1 måneds medlemskab i FFF og DSvU
• 6 skolestarter, heraf en termiktur eller et højt slæb
• 6-turs logbog
Ved efterfølgende indmeldelse modregnes prøvemedlemskabets pris i
indmeldelsesgebyr/startpakke.
12 måneders startpakke betales ved indmeldelse og inkluderer:
• 12 måneders Aktivt medlemskab af FFF og DSvU
• 12 måneders Fritflyvergebyr
• Indmeldelsesindskud
• Fire høje slæb

Flyveafgifter

Type
Fritflyvergebyr
Spilstart
DG101
LS4
ASK 21
Duo Discus
Duo Discus motor

Pris Bemærkninger
3.360 kr./år Afdrages med 280 kr/md eller årligt i
januar med en måneds rabat.
50 kr./start
2,00 kr./min
2,40 kr./min
4,00 kr./min Fartøjschef/Elev opkræves
6,00 kr./min Fartøjschef/Elev opkræves
15 kr. pr 1/100 tachotime

Flyvning ud over 3 timer på samme flyvning er gratis.
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Materielindskud
Type
Indmeldelsesindskud

Pris
2.500 kr.

Indmeldelsesindskud: Dækker over indskud på det kørende materiel og klubbens fly.

Øvrige gebyrer
Type
Udlån af fly til flyvning på anden plads på ikke planlagte flyvedage
Udlån af étsædet fly til flyvning på anden plads på helligdage, lørdage og
søndage
Udlån af tosædet fly til flyvning på anden plads på helligdage, lørdage og
søndage
Hangarleje af nedspændte privatejede fly
Hangarleje af opspændte privatejede fly
Hangarleje for tom vogn for opspændt fly
Selvrisiko på materiel ved best. beslutning om forsæt eller grov uagtsomhed
Rykkergebyr (forfalder 10 dage efter overskredet betalingsdato)
Depositum for klubnøgle

Pris
0 kr.
200 kr. pr. dag
400 kr. pr. dag
500 kr./år
2.500 kr./år
500 kr./år
Max 7.500 kr.
100 kr.
200 kr.

Privatejede fly
Tilgang af privatejede fly kan kun ske efter individuel aftale med bestyrelsen herunder
placering af fly/trailer.
Selvrisiko på materiel.
Medlemmer, som af forsikringsselskabet er pålignet en individuel selvrisiko
forhøjelse, bærer selv den del af selvrisikoen der svarer til forhøjelsen. Undtaget
herfra er instruktører under udførelse af instruktørtjeneste.
Udlån af klubfly på planlagte flyvedage.
Gebyret opkræves ved godkendelse af ansøgning og vil ikke blive refunderet, selvom
ansøgeren ikke anvender flyet til det ansøgte formål.
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Vintervedligeholdelse & arbejdsdage
Type
Gebyr for udeblivelse fra en obligatorisk arbejdsdag

Pris
300 kr.

Vintervedligeholdelse
Alle aktive (dog ikke nye elever indmeldt foregående sæson), vedligeholdelse motor
og vedligeholdelses medlemmer starter med at ”skylde” klubben kr. 2000,- for
vintervedligeholdelse. Gælden afdrages med kr. 100,- pr. aftjent arbejdstime.
Når man har overstået sine obligatoriske 20 arbejdstimer står kontoen i kr. 0,Eventuel restgæld opkræves ved sæsonstart.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte vedligeholdelsesgebyret individuelt - dog
ikke over kr. 2.000,-.
Arbejdsdage
Bestyrelsen kan for aktive udskrive op til 2 obligatoriske arbejdsdage på flyvedage
med min. 3 måneders varsel.
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Rettigheder & Betingelser
Aktiv medlems kategori.
Giver ret til ubegrænset antal starter på alle af klubbens fly.
Betaling for flyvning og starter opkræves efter det til enhver tid gældende
gebyrreglement.
For alle fly gælder at flyvning ud over 3 timer er gratis.
For aktive medlemmer, der betaler fritflyvergebyr gælder endvidere:
Ved betaling af fritflyvergebyr betales der ikke minutafgift på klubbens
fly eller for spilstarter fra FFF.
Medlemskategorien aktive medlemmer uden SPL certifikat opkræves fritflyvergebyr
indtil opnået certifikat.
Nye medlemmer betaler fritflyvergebyr svarende til det antal afdrag der resterer frem
til førstkommende skæringsdato.
Til- og afmelding som fritflyver kan ske indtil 1.januar.
Ved udmeldelse eller skift til anden medlemskategori, opkræves de resterende
fritflyvningsafdrag frem til 31. december ved én opkrævning. Dette gælder ikke ifm.
udløb af startpakker.
Vedligeholdelsemedlems kategorier.
Vedligeholdelsesmedlemmer har ret til 10 starter pr. år á max 30 min. varighed.
Vedligeholdelse – Motorsvævefly medlemmer har endvidere ret til brug af FFFs plads
og klublokaler i forbindelse med privatejet motorsvævefly.
Hvilende medlemskategori.
Hvilende medlemmer bevarer indskud men tilmeldes ikke DSvU og KDA (Nordic
Gliding).
Passiv Medlemskategori.
Passive medlemmer betragtes som nyindmeldte ved evt. ændring af medlemskategori.
Passive medlemmer tilmeldes hverken KDA eller DSvU.
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