
Procedure for håndtering af pladslejeaftaler på jollepladsen ved Frederikssund Sejlklub.  
 

  

Jollepladsen i Frederikssund Sejlklub anvendes primært af Frederikssund/Marbæk Juniorsejlcenter (FMJSC). 

I det omfang, at der er overskydende pladser, udlejes disse på etårige aftaler (sæsonaftaler) til andre 

fritidssejlere med behov for plads til en jolle af begrænset størrelse (se mere herom i ”Reglement for 

anvendelse af jollepladsen”).  

  

Det skal understreges, at Frederikssund Sejlklub kun træffer aftaler for én sæson ad gangen. Der er  

derfor ingen, der har særlige rettigheder til en plads, som de evt. tidligere har lejet. Klubben ønsker  

dog at skabe så meget kontinuitet som muligt, og prøver at imødekomme ønsker om genleje af pladser.  

Navn, telefonnummer og e-mailadresse på den til en vær tid ansvarlige administrator kan findes på  

Frederikssund Sejlklubs hjemmeside.  

  

Sejlklubben råder over et begrænset antal pladser i vandet, og lidt flere pladser på land. Pladserne  

på land kan lejes for enten en sommerperiode (1.5.-30.10.) og/eller en vinterperiode (1.11. – 30.4.).  

Ønsker en jollesejler både en plads i sommerhalvåret og en vinterplads, skal begge dele fremgå i 

ansøgningen.  

 

En jollesejler, som i marts kun aftaler at leje en plads i vandet, kan ikke påregne at der er plads på land ved 

sæsonens afslutning.  

En jollesejler, som i marts kun aftaler at leje en plads på land i sommerperioden, kan ikke påregne, at båden 

kan blive liggende på land på samme plads i vinterperioden. Pladsen kan f.eks. være udlejet i vinterperioden 

til en af de som har ligget i vandet i sommerperioden.  

  

Nogle jollesejlere – især de med store joller – ønsker at leje en plads på land hele året plus en plads  

i vandet i sommerperioden, således at bådtrailer eller vinterstativ kan stå på pladsen sommeren over.  

Klubben forsøger at tilgodese disse ønsker i det omfang det lader sig gøre, men kun for pladser i den bageste 

række mod vejen.  

  

  

  



I praksis er proceduren for pladsleje følgende:  

 Jollesejleren udfylder jollepladsansøgningsblanketten, som findes på klubbens hjemmeside inden d. 

1. april. Blanketten sendes automatisk til administratoren når der er klikket ”Indsend” i bunden af 

formularen. Blanketten kan også printes og sendes til administratoren med post. 

Der oplyses på blanketten bl.a. bådtype og pladsønsker og hvor man havde plads sidste år.  

Det skal oplyses om der ønskes en plads i vandet, en plads på land, samt om der ønskes en 

vinterplads på land. 

 

 Inden for de første to uger af april disponeres pladserne, og jollepladsadministratoren udsender 

lejeaftale med girokort til de heldige.  

De, som ikke umiddelbart fik tildelt en plads, tilbydes at komme på venteliste til en plads, når det 

bliver muligt. Det er gratis at blive optaget på ventelisten.  

 

 Et pladstilbud er tidsbegrænset. Jollesejleren betaler opkrævningen inden 31. april og angiver 

medlemsnummer på betalingen.  

Såfremt betaling ikke er modtaget på dette tidspunkt, tilbydes pladsen uden yderligere varsel til den 

første af de, som venter på plads.  

Lejeaftale og betaling kan indenfor samme frist også afleveres personligt til  

jollepladsadministratoren, efter nærmere aftale pr. telefon eller lignende, men betalingsfristen kan 

ikke forlænges af den grund.  

Pladsen kan ikke tages i anvendelse før betaling har fundet sted.  

 Indbetalingerne kontrolleres ved at jollepladsadministratoren fra medio april fremsender ugentlige 

lister til klubbens kasserer, med oplysning om hvem der har fået tilsendt lejeaftale med girokort og 

hvem der evt. har betalt til ham direkte.  

 

 Når kassereren modtager en ny liste returneres den foregående til administrator med påtegning om 

hvem der har betalt, og kan tage deres plads i brug.  

 

 Når aftaleformular og pladsleje er modtaget, sender administrator en bekræftelse ud til ansøgerne på 

e-mail (eller ved opringning pr. telefon, hvis e-mail ikke er angivet). Og lejer skal have udleveret et 

FD-klistermærke med årstal, der skal sættes på båden et synligt sted.  

 

 

Det er en rigtig god ide at mærke trailer og andet materiel, som henstår på pladsen med navn og  

telefonnummer.  

  

  

Jollepladsen er for aktive sejlere, men det sker at nogen skal på en længerevarende rejse. I tilfælde  

hvor både og materiel, henstår ubenyttet gennem længere tid på jollepladsen uden særlig aftale  

herom, vil ejeren blive gjort opmærksom på forholdet ved, at jollepladsadministratoren sender et  

advarselsbrev. Reagerer ejeren ikke, opsiges lejeaftalen og ejer bliver bedt om at rydde pladsen  

inden 3 uger. Sker dette ikke vil sejlklubben foranledige, at effekterne bliver fjernet.  

 


