
   Har du lyst til at komme ud at sejle 

   uden en stor investering …. 

 
i Sejlklubben BUGTENs tur-klubbåd ”Fælleskurs” 

 
Vi er pt. 16 medlemmer af Turbådsholdet, som er fælles om at sejle med og 
vedligeholde klubbens Bavaria 34-3 sejlbåd, som efter dens formål har fået navnet 
”Fælleskurs”. 
 
Men vi kunne godt være et par stykker mere. 
 

 
Hvad er så fordelen ved ”Fælleskurs”? 

 

Du har mulighed for at komme ud at sejle i en stor, moderne og velholdt båd 
for et relativt lille beløb. Du bliver en del af et hyggeligt maritimt fællesskab 
og kommer naturligt til at blive en aktiv del af sejlklubben. 
Man kan udmærket blive en del af Turbådsholdet og fællesskabet, selvom 
man har sin egen båd eller sejlerfaring. 
Det giver mulighed for at komme på kortere og længere ture. 
På de lange ture kan ét hold sejle båden ud, og et andet hold kan sejle 
båden hjem igen.  

 
Hvem betaler gildet? 
 

Det er klubben, som ejer båden, men Turbådsholdets medlemmer som betaler alle driftsomkostninger via 
kontingenter og sejladsgebyrer.  

 
Hvem har lov at sejle: 
 

Det er Turbådsholdets medlemmer, som kan anvende båden til såvel dagture 
som weekendture og sommerferieture. 
Medlemmerne kan sejle som både skipper og gast. 
Som skipper skal du være godkendt til at føre skibet, som bl.a. indebærer, at du 
skal have duelighedsbevis. 
Som gast kan alle være med, du behøver ingen forudsætninger udover lysten til 
at sejle. 
Derudover kan der inviteres gæster med. 
 

 
Hvem sørger for vedligeholdelsen? 
 

Det gør alle Turbådsholdets medlemmer i fællesskab. Primært foregår 
vedligeholdelsen i to arbejdsweekender – ved hhv. søsætning og optagning. 
Mindre opgaver aftales løbende og udføres af de enkelte medlemmer efter deres 
kompetencer. 
Der forventes ca. 20 timers arbejde årligt. 
 
 
 

 
Hvad koster det? 
 

Der findes to typer medlemskaber, A & B: 
A-medlemmer omfatter skippere, og deres kontingent er på 3.300 kr. årligt. 
B-medlemmer omfatter gaster, og deres kontingent er på 2.200 kr. årligt. 
Alt efter sejlturens varighed betales desuden et mindre sejladsgebyr. 
 

Turbådsholdets medlemmer skal være medlem af Sejlklubben BUGTEN. 
 
 
Hvis du er interesseret i at høre mere kontakt: 
 

Aage Bech Kristensen: 24 82 19 44 / aagebech@mail.dk eller  
Klaus Pedersen: 40 32 93 21 / kp@kpconsulting.dk. 
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