
Indmeldelsesblanket 
Kan sendes på mail: regnskab@skb.dk 

 
 

Medlems nummer:______________      

Sejlklubben Køge Bugt |  Hejren 21 - Hundige Havn |  2670 Greve | mail: regnskab@skb.dk  |  www.skb.dk   
Tlf. kasserer Gitte Lund  20 71 85 15 

Rev. 31.12.2018 

 

Undertegnede indmelder sig hermed i Sejlklubben Køge Bugt som: 
    Sæt kryds  

 Familie (incl. hjemmeboende børn u. 25)...........................  1.050 □ 

 Aktiv med båd.... ................................................................ 950 □ 

 Aktiv uden båd.................................................................... 475 □ 

 Ungdom (under 25 år)......................................................... 475 □ 
 
 Jeg ønsker tillige at blive tilmeldt: 

 Dykker familie (incl. hjemmeboende børn u. 25)................ 1.100 □ 
 Dykker senior. .................................................................... 875 □ 

 Dykker ungdom. (under 25 år)............................................ 475 □ 

 Dykker passiv. ................................................................... 125 □ 

 Handicap   (sejladsgebyr).................................................... 900 □ 
 Ungdom     (sejladsgebyr ).................................................... 950 □  
Yderligere brugergebyrer, afhængig af deltagelse, kan forekomme.         Kontingentet gælder for et helt kalenderår 

 

Personlige oplysninger: (skriv venligst med blokbogstaver) 
 
Navn:  ______________________________________________________ 
 
Adresse:  ______________________________________________________ 
 
Postnr. og by  ______________________________________________________ 
 
Telefon 1:  ____________________Telefon 2: _________________________ 
 
E-mail :    ______________________________________________________ 
 
Fødselsdato:  ____ ____ ____ 
  dd mm åå 
 
Yderligere information:  ______________________________________________________ 
 
Jeg erklærer herved at jeg vil overholde klubbens love og forskrifter, så længe medlemskabet varer.  
Medlemskabet gælder indtil skriftlig udmeldelse, som skal være SKB regnskab@skb.dk i hænde senest 14 
dage inden kalenderårets udløb. Udmeldelse kan ikke ske hvis der er kontingentrestance. 
 
Dato:  Underskrift:____________________________________________ 
 
Klubbens vedtægter findes på www.skb.dk                Ved familiemedlemsskab se side 2  

mailto:regnskab@skb.dk
mailto:regnskab@skb.dk
http://www.skb.dk/


Ved familiemedlemsskab: 
Kan sendes på mail: regnskab@skb.dk 

 
 

Medlems nummer:______________ 

Sejlklubben Køge Bugt  |  Hejren 21 - Hundige Havn |  2670 Greve | mail: regnskab@skb.dk  |  www.skb.dk  
Tlf. kasserer Gitte Lund  20 71 85 15    

Rev. 31.12.2018                                                    
 

  
Ægtefælle/sambo (tilmeldt folkeregisteret): 
 
Navn:  ______________________________________________________ 
 
Telefon 1:  ____________________Telefon 2: _________________________ 
 
E-mail:    ______________________________________________________ 
 
Fødselsdato:  ____ ____ ____ 
  dd mm åå 
 
 

Hjemmeboende børn, under 25 år. (tilmeldt folkeregisteret) 

 
Navn:  ______________________________________________________ 
 
Fødselsdato:  ____ ____ ____ 
  dd mm åå 
 
 
Navn:  ______________________________________________________ 
 
Fødselsdato:  ____ ____ ____ 
  dd mm åå 
 
 
Navn:  ______________________________________________________ 
 
Fødselsdato:  ____ ____ ____ 
  dd mm åå 
 
 
Navn:  ______________________________________________________ 
 
Fødselsdato:  ____ ____ ____ 
  dd mm åå 
 
 
Navn:  ______________________________________________________ 
 
Fødselsdato:  ____ ____ ____ 
  dd mm åå 
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