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Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indmeldelsesgebyr.  

Bestyrelsen foreslår desuden at der indføres et samarbejdskontingent, hvorved medlemmer af andre klubber 
under DSF kan få adgang til aktiviteter i Assens Dykkerklub og tilsvarende vore klubmedlemmer kan få ad-
gang til aktiviteter i andre klubber (se bilag med detaljeret begrundelse). 

Endelig foreslår bestyrelsen, at betaling for fyldning med nitrox ændres sådan at betalingen svarer til om-
kostningerne (se bilag med detaljeret begrundelse). 

Beløb er anført nedenfor. Ændringer er vist med rødt. 

Status Betyder Kontingent Gældende fra 

Flaskedykker Aktivt medlem af klub. Skal være medlem 
af DSF. 

  

 18 år + 510 kr pr halvår 1. maj 2017 

 14 – 17 år 
 

370 kr pr halvår 1. maj 2017 

Fridykker Aktivt medlem af klub. Skal være medlem 
af DSF. 
18 år + 

510 kr pr halvår 1. maj 2017 

Snorkeldykker Aktivt medlem af klub. Skal være medlem 
af DSF. 

  

 18 år + 
 

260 kr pr halvår 1. maj 2017 

 10 – 17 år 
 

220 kr pr halvår 1. maj 2017 

DSF-medlem Medlemskab af Dansk Sportsdykker For-
bund inkl. forsikring. 

som fastsat af DSF 1. maj 2017 

KSA-medlem* 18 år + 
Kan deltage i ture, hvis der er plads. Med-
lem af anden klub under DSF. Har ikke 
stemmeret. 

250 kr årligt Opkræves ved 
indmeldelse 
og derefter i 
november. 

Vandtilvænning 0 – 17 år 
Aktivt medlem af klub og forbund inkl. for-
sikring. Ingen undervisning 

300 kr årligt 1. nov. 2017 

Passiv Passivt medlem af klub. Kan deltage i 
svømmehal og sociale arrangementer, men 
ikke i klubture 

400 kr årligt 1. nov. 2017 

Luftabonnement Fyldning af atmosfærisk luft efter behag 300 kr årligt 1. nov. 2017 

Nitroxabonnement Fyldning af atmosfærisk luft efter behag. 
Fyldning af nitrox med anvendelse af op til 
3000 liter oxygen pr. år. Derefter betales pr. 
liter forbrugt oxygen svarende til klubbens 
omkostninger ved indkøb. 

500 kr årligt 1. nov. 2017 

*: KSA = KlubSamArbejde 

Indmeldelsesgebyr Éngangsbeløb ved indmeldelse 100 kr. 

 


