Lolland Falster Svæveflyveklub, betalinger 1/3 2018 - 28/2 2019
Indmeldelsesgebyr 1500 kr.
Betales ved indmeldelse
Betales ved solo
Betales ved S-certifikat
Kontingent:
*Månedskontingent for aktive over 18 år og incl. medlemskab afUnionen, KDA og blad som udgør
ca. kr.116 pr. måned
*Månedskontingent aktive under 18 år og seniorer som er fyldt 62 år.
*Månedskontingent hvilende medlemmer og inkl.. medlemskab af Union/KDA og blad og ret til 5
starter i svævefly i sæsonen
Månedsleje for medlemmer for 1 fly/transportvogn i hangar
Årskontingent for børn
Årskontingent for passive medlemmer
Årskontingent for æresmedlemmer
Spilstartgebyr. Hvert aktivt medl har 5 spilstarter pr. år til 30 kr/stk. til familie/venner
Minutgebyr for alle svævefly. Der betales minutgebyr for max. 2 timer og 50 min. pr. start. Også
fra fremmed plads. De første 10 minutter er inkluderet i betalingen for spilstarten.
Typegebyr (omskolingsgebyr) på alle typer af svævefly herunder typegebyr til to- og ensædede
svævefly i uddannelsesperioden
Leje af klubfly minimum pr. dag (herunder også transporttid til og fra plads for flyvningens
udførelse). Modregnes i dagens minutgebyr.
Bilkørsel for klubben. Der afregnes pr. kørt km
Prøvemedlemsskaber
1 dags medlemskab inkl.. 1 tur + briefing/undervisning. Ved 1 - 4 medl. Pr medl.
1 dags medlemskab inkl.. 1 tur + briefing/undervisning Ved 5 medl og derover
1 dags medlemskab inkl. 1 tur + briefing/undervisning. Under 18 år
3 måneder inkl.. 5 starter. 5 turskortet er incl.op til 45 min. flyvning i motorsvæver Tilmeldes
Unionen fra dag 1.
Øvrige betalinger:
Pladsleje, 1 privat campingvogn pr. måned. Vogne kan forventes indsat i koldhangar udenfor
flyvesæson dvs. i perioden ca. 1/11-31/3. I sommersæsonen er ejer selv ansvarlig for jævnlig
græsslåning omkring vognen, alternativt jævnlig flytning af vognen.
Pladsleje, 1 privat campingvogn for 1 år. Opbevaringsbeting som ovenfor
Rengøring af klubhus, bad, værelse, kontor. Aktive medl betaler pr. måned
Overnatning i værelse. For 1 medlem pr. påbegyndt døgn
Overnatning i værelse for 1 medlem 1 år
Overnatning i værelse. For ikke-medlem pr. påbeg. døgn inkl.. bad
Leje af klubhus til private formål pr. døgn.
Vaskekort til motorflyvere pr. år
Depositum for nøgle til klubhus og hangar. Kun for aktive og hvilende medlemmer.
Rykkergebyr for manglende betalinger
Køb af øl og vand i klubben. Pr. enhed
Teoriundervisning. Der betales kun for materialer og prøvegebyr
Motorsvævefly OY-MXB pr. tachotime.
Motorsvævefly OY-MXB. Indskud 1.000 kr. pr. kalenderår for S certifikatindehavere.
* (ny takst pr. 1.3.2018)
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