
Vinteropbevaring af både, beliggende i Lemvig Havn og Marina 

Lemvig Kommunen har indgået aftale om henvisningsret for både, beliggende i Lemvig Havn, til Lemvig 

Sejlklubs areal nord for eksisterende hal på Vinkelhage. 

Arealet, som nu blevet befæstet af Lemvig Kommune, indgår i Lemvig Sejlklublejekontrakt frem til 2034 og 

det er aftalt at Lemvig Sejlklub står for udlejning af arealet til vinteropbevaring af både.  

 

Vinteropbevaringen for både er for såvel medlemmer som ikke-medlemmer af Lemvig Sejlklub. Alle vogne 

på arealet skal forsynes med navn og nummer. Nummeret udleveres af Lemvig Sejlklub. 

Lemvig Sejlklub giver ikke-medlemmer mulighed for gratis at benytte Lemvig Sejlklubs traktor ved transport 

af både ved isætning og optagning indenfor det godkendte område. 

Master kan opbevares i mastereolerne i hallerne, og betales efter gældende takst-blad. Afregningen for 

opbevaring af master er ens for medlemmer og ikke medlemmer.  

 

Ansøgning om plads skal ske via skema på Lemvig Sejlklubs hjemmeside på http://lemvigsejlklub.com , eller 

ved udlevering af skema fra sekretæren i Lemvig Sejlklub.  

Lemvig Sejlklub ændrer takstbladet for vinteropbevaring pr. 1. oktober 2014, så den eksisterende m² pris 

nedsættes med 30% for medlemmer, og 46% for ikke-medlemmer.  

 

Dette betyder, at den nuværende pris for vinteropbevaring for ikke-medlemmer nedsættes fra 70 kr. pr. m² 

til 37,50 kr. pr. m² inkl. moms. 

For medlemmer af Lemvig Sejlklub nedsættes m²-priser for både i hallerne fra 50 kr. til 35 kr. inkl. moms og 

for både udenfor hallerne fra 37,50 kr. til 26,25 kr. pr. m² inkl. moms. 

Prisforskellen for medlemmer og ikke-medlemmer skyldes, at Lemvig Sejlklub fortsat afdrager på gælden i 

forbindelse med anlæg af pladsen. 

 

Nedstående viser priseksempler for tre forskellige bådstørrelser for ikke-medlemmer af Lemvig Sejlklub: 

"                           25 fods båd 703 kr. mod nuværende 1.313 kr. 

"                           28 fods båd 866 kr. mod nuværende 1.617 kr. 

"                           33 fods båd 1.114 kr. mod nuværende 2.079 kr. 

 

Benyttelse af Lemvig Sejlklubs bådkran samt mastekran skal afregnes særskilt til Lemvig Sejlklub efter 

gældende takstblad. 

 


