
Procedure for tildeling af postkasser i VB 

 

VB har opsat et nærmere bestemt antal postkasser ved toiletbygningen i Vestre Bådehavn.  

Et medlem kan ansøge VB om at leje en af de opsatte postkasser. Følgende kriterier skal være opfyldt for at 

ansøgningen kan godkendes: 

- Medlemmet skal have bopæl og dermed også folkeregisteradresse på havnen.  

- Medlemmet skal være tildelt en vandplads og have sin båd i vandet. 

- Medlemmet må ikke være i restance. 

Det gøres gældende, at ovenstående kriterier ikke alene skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet, men lige-

ledes gennem hele lejeperioden.  

Såfremt at ansøgningen godkendes, tildeles medlemmet en postkasse, hvis der på det pågældende tidspunkt er 

én ledig. Er der ingen ledige postkasser, kan klubben ikke fremleje en sådan til medlemmet, men derimod 

opskrive det pågældende medlem på en venteliste.  

Ønsker du som medlem af VB at leje en af de opsatte postkasser, og opfylder du ovenstående kriterier, beder 

vi dig sende en mail til vestrebaadelaug@mail.dk med følgende informationer og dokumentation:  

- Medlemsnummer og bådplads 

- Navne og adresse på alle personer der bor og har folkeregisteradresse på båden.  

- Dokumentation for bopæl og folkeregisteradresse på havnen/båden.  

Du vil efter indsendelsen af din ansøgning modtage en bekræftelse på, om din ansøgning er godkendt, og i 

givet fald, om du kan få tildelt en postkasse med det samme eller tilbydes en plads på ventelisten.  

Ved tildeling af en postkasse skal nedenstående kontrakt udfyldes og underskrives af samtlige myndige bebo-

ere og havnefogeden. Først herefter kan nøgler udleveres.  

Prisliste pr. 1. oktober 2018:*  

Opstartsgebyr- og depositum  :  1.000 kr.  

Ved indgåelse af kontrakt om leje af postkasse indbetales 1.000 kr. til klubbens konto. Dette beløb udgør 500 kr. i administrationsgebyr 

i forbindelse med tildeling af postkassen mv., samt 500 kr. i depositum. Depositummet tilbagebetales, når lejemålet afsluttes, såfremt 

at postkassen og de udleverede nøgler returneres i ordentlig stand.  

Årlig leje   : 300 kr.  

Den årlige leje opkræves ved indgåelse af kontrakten om leje af postkasse. Herefter opkræves beløbet 300 kr. sammen med betaling af 

den årlige pladsleje. Såfremt indgåelse af kontrakt om leje af postkasse indgås efter den 1. oktober, betales alene 150 kr. i leje ved 

kontraktens indgåelse.  
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Kontakt vedr. leje af postkasse 

1. Oplysninger:  

Medlemsnummer :   

Bådplads  :  

Person 1:  

- Fulde navn : 

- Myndig eller barn : 

Person 2:  

- Fulde navn : 

- Myndig eller barn : 

Person 3:  

- Fulde navn : 

- Myndig eller barn : 

Person 4:  

- Fulde navn : 

- Myndig eller barn : 

Person 5:  

- Fulde navn : 

- Myndig eller barn : 

 

2. Regelsæt for anvendelse af den lejede postkasse: 

2.1 Indgåelse af kontrakten: 

- Ved indgåelse af denne kontrakt bekræfter undertegnede at opfylde kriterierne for tildeling af post-

kasse i VB, samt straks at give havnefogeden besked, såfremt et eller flere af de nævnte kriterier ikke 

længere opfyldes:  

- At de under punkt 1 oplistede personer har bopæl og dermed også folkeregisteradresse på havnen.  

- At medlemmet er tildelt en vandplads og har sin båd i vandet. 

- At medlemmet ikke er i restance. 

2.2 Nøgler: 

- Ved indgåelse af aftale om leje af postkasse, anviser havnemyndigheden en postkasse hvortil der ud-

leveres to nøgler.  

- Nøglerne må ikke kopieres. Ved mistede eller ødelagte nøgler, kontaktes havnefogeden hvorefter en 

ny nøgle kan købes, hvis den ødelagte nøgle samtidig indleveres. Såfremt en nøgle er mistet, skiftes 

cylinderen til postkassen. Lejeren betaler kostprisen for en ny cylinder.  

- Ved mistede nøgler er lejeren forpligtet til at underrette havnefogeden.  

  



2.3 Navne på postkassen: 

- Havnefogeden sørger ved indgåelse af denne kontrakt, for at påsætte de i kontrakten nævnte navne på 

den anviste postkasse.  

- Det er alene havnefogeden der må foretage ændringer af de påsatte navne. Medlemmet/undertegnede 

har ikke ret til dette.  

2.4 Opsigelse af kontrakten: 

- Medlemmet og havnefogeden kan opsige kontrakten om leje af postkasse med en måneds varsel.  

o Havnefogeden kan opsige kontrakten ved at sende en opsigelse til medlemmet via den til klub-

ben oplyste mailadresse. 

o Såfremt et medlem ønsker at opsige sin postkasse, skal opsigelse sendes skriftligt havnefoge-

den på mail vestrebaadelaug@mail.dk  

2.5 Prisregulering – årsleje:  

- Bestyrelsen forbeholder sig retten til at prisregulere årslejen. En eventuel prisregulering besluttes af 

VB´s bestyrelse. Såfremt at dette skulle komme på tale, skal prisstigning varsles senest tre måneder 

før opkrævning af årslejen. Der er ingen regler for varsling af et eventuelt prisfald.  

2.6 Ophævelse af kontrakten: 

- Overholdes de i kontrakten nævnte regler ikke, anses det som misligholdelse af den indgåede kontrakt, 

hvorfor kontrakten straks kan ophæves af bestyrelsen. Ved ophævelse ophører retten til den lejede 

postkasse. Årsleje og depositum tilbagebetales ikke ved ophævelse grundet mislighold.   

3. Tilkendegivelse og underskrift: 

Undertegnede bekræfter ved indgåelse af denne kontrakt følgende: 

- At alle angivne oplysninger er korrekte. 

- At ville overholde de i kontrakten oplistede regler for leje af postkasse.  

- Straks at give havnefogeden besked, såfremt kriterierne i punkt 2.1 for tildeling af postkasse ikke 

længere er opfyldt.  

Kontrakten underskrives herunder af alle bopælens myndige parter, samt havnefogeden. Husk blokbogstaver.  
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