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Skælskør Amatør-Sejlklub 

Elforbrug	  	  	  	  (Jvf.	  Pladsreglementet	  pkt.10) 

 
 
 

Vinterhalvåret	  fra	  d.	  16.	  november	  til	  31.	  marts	  
	  

I	  vinterhalvåret	  skal	  elforbrug	  registreres	  med	  en	  bimåler,	  
uanset	  om	  båden	  står	  på	  parkeringspladsen	  ved	  sejlklubben	  
eller	  ligger	  i	  vandet.	  

	  
Se	  lån	  af	  bimåler.	  

 

	  
Sommerhalvåret	  fra	  d.	  1.	  april	  til	  15.	  november.	  
	  

I	  sommerhalvåret	  skal	  elforbrug	  registreres	  med	  en	  bimåler,	  
når	  der	  ønskes	  mulighed	  for	  et	  frit	  forbrug	  af	  el,	  
herunder	  automatisk	  opladning	  af	  batterier,	  drift	  af	  
køleskab,	  varmeapparater,	  pumper,	  tv,	  pc	  o.	  lign..	  

	  
Se	  lån	  af	  bimåler.	  

	  
	  
	  

Mindre	  forbrug	  såsom	  genopladning	  af	  et	  batteri,	  
støvsugning,	  brug	  af	  lidt	  el-‐håndværktøj	  kan	  ske	  uden	  
måling	  af	  forbruget	  (anvendelse	  af	  bimåler).	  	  
Denne	  udgift	  er	  indregnet	  i	  pladslejen.	  

	  
	  

Ledningen	  skal	  fjernes	  fra	  el-‐standeren	  umiddelbart	  efter	  
brug	  ellers	  opfattes	  dette	  som	  et	  større	  forbrug	  der	  kræver	  
bimåler.	  

	   	  
Ledning	  til	  landstik	  skal	  være	  af	  3-‐ledende	  dobbeltisoleret	  
neopren	  gummikabel	  med	  ledningstværsnit	  på	  min.	  1,5	  
mm2	  med	  CCE-‐stik	  i	  begge	  ender.	  (H	  07RN-‐F	  ledning).	  

	  

Regler	  om	  el	  på	  havnen	  &	  i	  båden.	  
	  
El	  i	  sejlklubben	  og	  i	  båden	  er	  omfattet	  af	  3	  regelsæt:	  
	   Sejlklubbens	  Pladsreglement	  	  
	   Stærkstrømsbekendtgørelsen	  

Forsikringsklausulerne	  i	  bådens	  (kasko)forsikring.	  
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Lån	  af	  bimåler.	  
	  
Langtidslån.	  

Bimåler	  kan	  lånes	  i	  perioder	  af	  et	  ½	  år.	  	  
Ved	  langtidslån	  afkræves	  et	  depositum	  svarende	  til	  
målerens	  anskaffelsesværdi,	  pt.	  750	  kr.	  
Udlån	  af	  bimåler	  varetages	  af	  broudvalget.	  

Afregning.	  
Ved	  langtidslån	  er	  brugerne	  forpligtet	  til	  selv,	  	  
at	  indberette	  sæsonens	  forbrug	  til	  kassereren.	  
	  (mailadressen	  fremgår	  af	  hjemmesiden)	  

	  
Periodens	  elforbrug	  aflæses	  senest	  d.	  1.	  april.	  
Aflæst	  målerstand	  sendes	  senest	  d.	  15.	  april.	  	  
	  

Elpris	   Elforbruget	  afregnes	  til	  samme	  pris,	  som	  	  
Skælskør	  Amatør-‐Sejlklub	  betaler	  til	  SEAS-‐NVE.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________	  
	  

Korttidslån	  
Perioder	  på	  1-‐3	  dage	  svarende	  til	  en	  weekend.	  

	  
Bimålere	  placeres	  i	  klubhusets	  elmålerskab.	  
	  
Ved	  siden	  af	  bogen	  til	  reservation	  af	  beddingsvognen	  
lægges	  en	  bog	  hvori	  låner	  skriver	  sit	  og	  bådens	  navn	  samt	  
målerens	  nummer	  og	  tidsrummet	  for	  lånet.	  	  

	  
Pris	  og	  
Afregning.	   Forbrug	  afregnes	  med	  2,50	  kr.	  pr.	  påbegyndt	  kWh.	  
	   	  

Beløbet	  lægges	  i	  en	  konvolut	  sammen	  med	  før-‐	  og	  efter	  
tallene	  på	  måleren	  samt	  målerens	  nummer	  og	  låners	  navn.	  

	   	  
Konvolutten	  lægges	  i	  gæstesejlerkassen.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __________________________	  

	  
	   	   	   	   Broudvalget	  

El	  ombord	  
Uddrag af TRYGS kaskoforsikring. Betingelser stk. 11.1.7 
Ved brug af varmluftsblæser eller lignende med tilslutning 
til 220 volt eller mere skal ejer/bruger altid være ombord. 
 

Tips	  og	  gode	  råd	  omkring	  elinstallationer	  i	  båden	  findes	  via	  følgende	  link:	  
http://www.danskebaadejere.dk/tips%20og%20gode
%20raad/el%20installationer.aspx 
http://www.pantaenius.dk/uploads/media/pantaenius_n
ews_dk_2010_04.pdf 

 


