
Procedurer og regler 

Kajakklubben Esrum Sø, Krostien 11, Nødebo, 3480 Fredensborg, 48 48 52 45 
e-Mail: formand@kkes.dk, Web: www.kkes.dk 

Medlem af Københavns Kajak Kreds og Dansk Kano- og Kajakforbund under International Canoe Federation og Danmarks Idræts-Forbund samt 
Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 

Emne / Område: 
 
Uddannelseskontrakt 

Ansvarlig / Revisionsdato: 
William S. Jacobsen / 040427 

 
Parterne og uddannelsen: 
Denne uddannelseskontrakt er indgået mellem (herefter kaldet medlemmet): 

Navn:  ____________________________________________________________ 

Medlemsnr: ______________________ 
 
og Kajakklubben Esrum Sø, Krostien 11, Nødebo, 3480 Fredensborg (herefter kaldet 
Kajakklubben) og vedr. flg. kursus / uddannelse: 

  ____________________________________________________________ 
 
Formål: 
Formålet med denne kontrakt er at regulerer de betingelser der gælder såfremt Kajakklubben 
på nogen måde giver tilskud til uddannelse af medlemmer, for således at sikre, at 
Kajakklubben får et rimeligt udbytte af investeringen. En sådan kontrakt skal udfyldes og 
underskrives for hvert kursus Kajakklubben yder tilskud til. 
 
Betingelser (udstreg det som ikke gælder): 
Kajakklubben indvilliger i helt/delvist (____ %) at betale udgifterne vedr. kursusgebyr / 
rejseomkostninger / ophold. For rejseomkostninger afregnes disse i henhold til Kajakklubbens 
normale regler herfor. Omganget af opholdsudgifter skal aftales særskilt med bestyrelsen. 
Kajakklubben forbeholder sig retten til at søge tilskud hos andre for alle sine udgifter. 
 
Medlemmet indvilliger i aktivt at anvende den aftalte uddannelse i Kajakklubben i mindst 2 
år. Såfremt medlemmet ikke aktivt anvender uddannelsen inden for det første år, skal samtlige 
udgifter refunderes Kajakklubben, såfremt medlemmet ikke aktivt anvender uddannelsen 
inden for det andet år, skal 35 % af udgifterne refundes Kajakklubben. 
 
For instruktør kurser defineres aktivt som at virke som instruktør mindst 10 gange eller på 
mindst 25 % af de instruktionssessioner der udbydes (mindste antal er gældende). For andre 
kurser aftales definitionen på aktiv individuelt og nedskrives på bagsiden af denne kontrakt. 
 
Denne kontrakt regnes for gældende fra og med d. ___/___-_______ 
 
Nødebo d. ___/___-_______ 
 
 
 
__________________________________  _________________________________ 
For medlemmet     For Kajakklubben 
 
Kontrakter opbevares af kassereren. 
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