
Sponsoraftale galleasen Paneeraq Samsø, hjemhørende Ballen Havn 

§ 1 Parterne: 

Foreningen Paneeraq Samsø 

v/ formand John R. Enevoldsen 

Sildeballe 6 

8305 Samsø 

CVR: 36165715 

Bank: 6260-01265804 

 

Navn:  _________________________________  

Adresse: ____________________________________ 

Kontaktperson: _______________________________ 

Email: ___________________________________ 

Tlf: ________________________________________ 

CVR: ________________________________________ 

 

§ 2. Formål 

Formålet med denne sponsoraftale er at gøre sponsor til en del af foreningens sponsorteam. 

§ 3. Aftaleperiode 

Aftalen træder i kraft den __________________og løber indtil den __________. 

§ 4. Genforhandling  

Aftalen kan genforhandles. Hvis parterne ved aftaleperiodens udløb ønsker at fortsætte samarbejdet, 

skal genforhandling af denne aftale være afsluttet senest ______________ måneder inden aftalens 

ophør. 

§ 5. Sponsors forpligtelser  

Sponsor er i aftaleperioden forpligtet til at yde følgende:  

1. Sponsor leverer/stiller til rådighed _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Til en samlet værdi af kr. _______________ inkl. moms. 

2. Udgifter til tryk/fornyelse af sponsors navn/logo på ______________________________ betales af 

____________. 

3. Sponsor betaler et kontant beløb til foreningen på kr. _______________ uden moms, som forfalder 

til betaling i lige store rater af _________________________ kr. hver den 

_________________________ i aftaleperioden. 



4. ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

§ 6. Foreningens forpligtelser  

Foreningen er i aftaleperioden forpligtet til at yde følgende:  

1. Ved årlige bidrag på 1000 kroner: Personligt medlemskab i ét kalenderår + Foreningen opstiller 

standardstørrelse sponsorlogo for sponsor på sponsortavle på skibet, synligt ved skibets faste plads i 

Ballen Havn + omtale på foreningens hjemmeside paneeraq.dk.  

2. Ved bidrag på 2.000 kroner årligt: Som 1 samt foreningen optager en medarbejder som medlem i et 

kalenderår. Begge medlemmer får tilbudt en sejltur i løbet af sommeren. 

___________________________________________________________________________  

3. Ved bidrag på 4.000 kroner eller mere årligt: som 1 & 2 samt sponsornavn i årlig takkeannonce i 

Samsø Posten. 

__________________________________________________________________________________  

 

§ 7 Andre aktiviteter  

Ud over de ydelser, som er nævnt i §§ 5 og 6, kan vi gennemføre andre aktiviteter, som er til gavn for begge 

parter. Hvis vi er enige om at gennemføre en sådan aktivitet, laver vi en særskilt aftale om de nærmere 

vilkår for aktiviteten 

§ 8. Misligholdelse  

Aftalen er uopsigelig i den periode, den vedrører. Dog kan den hæves, hvis en af parterne misligholder sine 

forpligtelser i henhold til denne aftale, og misligholdelsen er væsentlig. Som væsentlig misligholdelse af 

denne aftale anser vi blandt andet følgende forhold: ___Foreningen nedlægges eller skibet fra sælges 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Ved væsentlig misligholdelse er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen. 

§ 9 Tvister 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Underskrifter:___________ den ______________     _________________ den ______________ 

_________________________________________               ___________________________________ 

Sponsor    Formand 

 


