
Måling af både og tildeling af bådnumre  

Man skal være medlem af Modelsejlklubben, og må ikke være i kontingentrestance.   

Når en båd ønskes målt, skal målergebyr først indbetales til Modelsejlklubben.  Målergebyr skal indbetales, 

før der træffes aftale om måling af båd.  Dette gøres ved, at indbetale 150,- kr. til klubbens Konto 9309 – 

6500 771133, Spar Bank Nord, Himmelev afdeling. Husk at skrive ”Ansøgning om bådnummer” og bådtype 

på indbetalingen. Samt sende en mail til kassereren for Modelsejlklubben.dk, med besked om indbetaling 

er foretaget. Når klubben/kassereren har modtaget indbetalingen, får registratoren besked om, at 

målergebyr er indbetalt.  Bådnummer vil ikke som hidtil, blive tildelt på dette tidspunkt.   

Når målergebyret er indbetalt, kan der træffes aftale med målerne om, hvor og hvornår måling kan finde 

sted.  I den forbindelse vil målerne indhente oplysning hos Registrator, om hvilket bådnummer båden vil få.  

Det vil sige, at bådnummer først oplyses, når der træffes aftale om selve målingen. Det påhviler bådejeren 

selv, at kontakte målerne, for at træffe aftale om måling.  

Kontakt Modelsejlklubbens måler i god tid for at træffe aftale om tid og sted for måling af båden. 

Målergebyret på 150,- kr. dækker selve målingen af båden. Eventuelle kørselsudgifter aftales  og afregnes 

direkte med måleren.  

Måleren måler båden, udfærdiger og underskriver målerbrevet, som derefter fremsendes til 

Modelsejlklubbens registrator til registrering, godkendelse og underskrift. Registrator fremsender herefter 

det originale målerbrev til bådejeren og beholder selv en kopi.  

Modelsejlklubben sørger for betaling til måleren og betalingen sker, når registrator har modtaget 

målerbrevet fra måleren og det er godkendt.  

Bestyrelsens kontaktperson/registrator vedrørende måling er:   

Søren Andresen, Rovsingsgade 29, 2100 København Ø,  Telefon: 3055 5205 

E-mail: soeren_andresen@yahoo.dk   

   

Modelsejlklubbens måler : IOM, One Meter :   

 

Storebælt vest:                                                                                   Storebælt øst:   

John Pettersson                                                                                 Søren Andresen   

Kirkegyden 39, Stige                                                                         Rovsingsgade 29    

5270 Odense N                                                                                  2100 København Ø   

Telefon: 3049 4326                                                                           Telefon: 3055 5205 


