
REGLER FOR DANSK SEJLUNIONS LÅNEFOND 

Klubber og sejlere under Dansk Sejlunion har mulighed for at låne penge i Dansk 
Sejlunions lånefond med henblik på anskaffelse af grej og både. Lån kan ydes efter 
fondens regler og retningslinjer. 

 

1. Lån på max. kr. 120.000,- kan ydes til: 
 

a. Dansk Sejlunions medlemsklubber, som hjælp til anskaffelse af både, 
materiel og udstyr, der anskaffes med henblik på anvendelse indenfor 
klubbens sejladsaktiviteter. 
 

b. Privatpersoner/sejlere der er en del at Dansk Sejunions elite- og 
talentarbejde. Lånene ydes til hjælp til anskaffelse af både med henblik 
på sejlernes udvikling og deltagelse i Dansk Sejlunions elite- og 
talentarbejde. 

 
2. Lån ydes kun, når låntager selv disponerer over min. 50 % af den 

dokumenterede anskaffelsessum. Lån til materiel under en anskaffelsesværdi 
på kr. 40.000,- ydes almindeligvis ikke.  
 
Bevilgede lån forrentes ikke, og de skal afdrages med lige store halvårlige rater 
indenfor max. 5 år. Som sikkerhed kan DS stille krav om enten: To kautionister 
som kautionerer fuldt og helt for lånet, en bankgaranti eller anden 
sikkerhedsstillelse.  
 
DS’ økonomichef og direktør/sportschef kan beslutte, at lånet ydes uden 
sikkerhedsstillelse. 
 

3. Ansøgning om lån sker via dansksejlunion.dk eller henvendelse til DS’ 
økonomichef. Lån skal godkendes af økonomichefen og 
direktøren/sportschefen.  

DS kan udbede sig enhver dokumentation i forbindelse med låneansøgning. DS 
kan afvise en låneansøgning af hvilken som helst årsag. DS kan fastsætte 
individuelle regler og vilkår for de enkelte lån. 

Såfremt DS’ økonomichef og direktør/sportschef finder, at grundlaget er i 
orden, kan der til en låntager bevilges nyt lån, forinden et tidligere lån er 
afviklet, men en låntagers samlede gæld må ikke overskride kr. 120.000,-   
 

4. DS træffer løbende beslutning om foreliggende låneansøgninger indenfor 
rammerne for lånefonden. Evt. relevante ansøgninger, som falder udenfor 
lånefondens regler, kan af DS’ direktør/økonomichef indstilles til behandling i 
bestyrelsen. 



5. Låntager er forpligtet til at indbetale afdrag på eget initiativ. Hvis afdrag på lån 
ikke betales til fastsat tid, fremsendes påmindelse til låntageren om det 
manglende afdrag. Udebliver afdrag stadig uden at der er truffet aftale med DS 
økonomichef derom, forfalder lånets restbeløb til omgående betaling. 
 
Lånets restbeløb forfalder ligeledes til betaling, hvis den ved hjælp af lånet 
anskaffede båd eller udstyr afhændes, før hele lånet er tilbagebetalt. 
 
For lån til privatpersoner gælder at lånets restbeløb forfalder til betaling hvis 
låntager ikke er en del af Dansk Sejlunions elite- og talentarbejde mere.  
 
Dersom låntagers medlemskab af Dansk Sejlunion ophører eller 
lånebetingelserne ikke længere opfyldes, forfalder restgælden til omgående 
betaling. 
 
Fartøjet må ikke på anden måde være behæftet. Fartøjet skal holdes ansvars- 
og kaskoforsikret i hele lånets løbetid, med mindre andet aftales med DS’ 
økonomichef. 
 

6. Fondens udlån kan ikke overstige det beløb som er afsat i DS’ regnskab til 
Dansk Sejlunions Lånefond.  
 

7. Et flertal indenfor bestyrelsen kan til enhver tid ændre ovenstående regler og 
kan også træffe bestemmelse om anden anvendelse af fondens midler. 

 

For spørgsmål til reglerne henvendelse til Dansk Sejlunions økonomichef 
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