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Eksklusivt for kunder

Bliv medejer af seks luksusbåde for 31.250
om året

Club Nautic-ejer Christian Jacobsen (th.) og trofast klubmedlem Søren Friis (tv.). Foto: Mie Hee Christensen.

12. JUN. 2016

Som medlem af Club Nautic har virksomhedsejer Søren Friis adgang til seks luksusbåde
for en brøkdel af købsprisen, og skal ikke selv tænke på andet end at sejle. Konceptet
bliver mere og mere populært - især i sommerdagene 

På en ørkenvarm dag i juni har Søren Friis, ejer af Friis Rengøring & Vinduespolering i
Brøndby, bevæget sig nordpå mod vandet og står nu foran seks blændende luksusbåde på rad
og række i Tuborg Havn.

"Det er jo dyrt legetøj. Der er både for flere millioner her," siger Søren Friis. 
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Dansk båd-
familie skaber
træcykel til
20.000 kr.

4 mio. kr., for at være helt præcis. Og med sidste års overskud på 1,5
mio. kr., er der tale om en noget dyr investering for
rengøringsdirektøren.

Men Søren Friis har kun betalt en brøkdel af prisen for de seks både:
Han er i stedet medlem af Club Nautic - et delekoncept, hvor
abonnenter kan benytte klubbens seks både for en fast, årlig pris.

"Det er en kæmpe fordel. Jeg skal ikke selv vedligeholde båden, eller
reparere den, hvis den går i stykker," siger han.

Fem af Club Nautics seks finpolerede både pryder havnekajen i Hellerup. I alt løber købsprisen på de seks både op i 4 mio.
kr., som klubejer Christian Jacobsen selv har hæftet for. Foto: Mie Hee Christensen.

Klubbens billigste abonnement lyder på 31.250 kr. om året. 

For det kan man sejle 12 gange i klubbens billigste båd til 400.000 kr. eller seks gange i flådens
dyreste til en rund million. Søren Friis har valgt et medlemskab til 43.750 kr. om året.

"Nu ved jeg lidt om både, og jeg ved, hvad vedligehold koster, så jeg tænker faktisk, at jeg
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Superyachts der
for evigt har
dræbt ko-øjet

Superyachts
med storsejl sat
til salg: Op til
300 mio kr

slipper billigt," siger Søren Friis.

Til gengæld for prisen på et medlemskab tager Club Nautic sig af
vedligehold, havneplads i Hellerup, reparationer, forsikring,
vinteropbevaring og udstyr. Søren Friis selv skal kun betale benzin. 

Rengøringsdirektøren er nu medlem af Club Nautic på tredje år, og
forklarer, at han bruger bådene som en del af sin virksomhed. 

"Jeg bruger det til ren forretning. Vi tager kunder med ud på båden og
holder møde. Det er en kæmpe fordel. Det er sgu kedeligt at snakke om at rense lokummer,
men på båden kommer man nemt bagom det og får en mere personlig snak," siger Søren Friis.

"Det handler om netværk, netværk, netværk. Det er vejen frem i dag."

"Noget helt andet"

Omgivet af spejlblanke småbølger er Søren Friis på vej ombord i en otte meter lang Glastron
255 med Colgate-hvidt interiør og dybblåt skrog. 

Han flankeres af sin søn André Friis, som er driftschef i Friis Rengøring & Vinduespolering, og
den nye klubkammerat Martin Lindeberg, som ejer Tømrerfirmaet Lindeberg. 

Martin Lindeberg har meldt sig ind i Club Nautic i år, og han regner
også med at bruge det i forretningsøjemed.

"Min lille tømrervirksomhed skal også have noget anderledes. Alle de
klassiske kundeture har vi været igennem: Go-kart, biograf osv. Det
gør alle," siger Martin Lindeberg, som har sat sig godt til rette bagerst i
båden, der nu glider ud af Tuborg Havn.

"Det er bare noget helt andet, når man er ude på en båd med havet
omkring sig," siger han.

Med på båden er også de to mand, der står bag Club Nautic - ejer Christian Jacobsen og
marketingchef Kent Pedersen.

"Mange af vores kunder gider ikke besværet ved at have båd. De har haft båd, men de er gået
død i det. Folk vil slippe for alt det administrative. De vil bare vide, hvad det koster om
måneden," siger Kent Pedersen.

Er 12 sejladser for 31.250 kr. så ikke for lidt?

"Man kan prøve at vende den om. Der er ca. tre måneder om året, hvor man kan sejle i
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Mercedes S-
klasse står til søs
som luksusyacht

Danmark. Fire, hvis vi er heldige. Det betyder, at du kan sejle stort set hver weekend. Og det er
de færreste, der får sejlet så ofte."

Kent Pedersen estimerer, at vedligehold, reparationer, bådplads, afskrivninger på bådene og
lignende koster ca. 50.000 kr. pr. båd. om året.

Club Nautic har nu mere end 50 medlemmer, og Kent Pedersen fortæller, at interessen for
klubben i den seneste tid er eksploderet.

"Når solen skinner, får vi et par medlemmer om dagen," siger han, og fortsætter:

"Christian har kørt det her ved siden af sit arbejde i nogle år, og har
været tilfreds med den medlemstilgang, der har været ved mund-til-
mund-reklame. Nu reklamerer vi rimelig heftigt på Facebook, og vi er
begyndt at holde åbent hus, hvor både medlemmer og ikke-
medlemmer kan komme ud på havnen og grille og se bådene."

For at blive medlem af Club Nautic, skal man have duelighedsbevis
eller speedbådskørekort. Og så skal man vise en vis grad af

anstændighed.

"Det er en klub. Vi lukker ikke bare en person ind, som smadrer båden inden for ti minutter. Vi
vil gerne mødes med folk, og ellers tjekker vi op på dem på nettet. Det er nogle heftige både, så
vi er nødt til at screene folk," siger Kent Pedersen.

"Vores medlemmer er typisk direktører, afdelingschefer og lignende," tilføjer han.

Udvider i Spanien

Bag roret på båden - som på en Glastron 255 mest af alt ligner et rat fra en sportsvogn - sidder
Christian Jacobsen.

Når han trykker speederen i bund tæsker bådens glasfiber igennem bølgerne og efterlader et
festfyrværkeri af skumsprøjt. Farten får vinden til at fyge forbi i et decibelniveau, der må anses
som problematisk, hvis man skal holde forretingsmøde. 

Længere ude på vandet står det alligevel klart, hvor fordelene ligger: Med udsigt over
Nordsjællands vestkyst og vand ved alle sider, er der rig mulighed for at lave en god handel.

Og som Christian Jacobsen pointerer, tager det ikke lang tid at nå hverken Restaurant
Flakfortet i Øresund, den svenske ø Ven eller Københavns kanaler.

"Jeg har selv holdt båd siden 1989. Jeg ved, at folk kan lide at sejle, men de gider ikke besværet
ved at holde båd," siger Christian Jacobsen.

FRI

http://pleasure.borsen.dk/fri/artikel/1/323268/mercedes_s-klasse_staar_til_soes_som_luksusyacht.html


Han har personligt betalt for de seks luksusbåde. Penge, han har scoret på en karriere som
ejendomsmægler og luksusbilsælger. Han er ved siden af Club Nautic-projektet
bestyrelsesmedlem i familieselskabet Jacobsen Gruppen, som sidste år leverede et overskud på
6,8 mio. kr.

"Club Nautic er ikke noget vi bliver millionærer på, men det er heller ikke en hobby," siger han.

Christian Jacobsen har derimod store planer for klubben. Han planlægger at købe både et hus,
en bil og en båd i Malaga, Spanien, som klubbens medlemmer kan leje med deres abonnement.

"Man skal bare kunne sætte sig i flyveren, og så er det hele klart. Igen fordi folk ikke gider
besværet ved at holde en ferielejlighed ved lige," siger Christian Jacobsen.

Benzin og blå Speedos

På trods af at bådens bemanding i dagens anledning består af fem direktører, er det formentlig
kombinationen af hestekræfter og altomkransende hede, der får Kent Pedersen til at foreslå, at
Friis Rengørings driftschef skal trækkes i badering bag båden.

Efter overraskende kort betænkningstid lægger André Friis skjorten til side og hopper i vandet
iført et blåt sæt Speedos.

Christian Jacobsen tøver ikke med at brænde benzin af og trækker til det yderste på bådens
manøvredygtighed, så driftschefen skøjter over kølvandet som en sten i smut.

Både baderinge, vandski og redningsveste er i øvrigt også inkluderet i et medlemskab, bliver
det bekræftet, inden André Friis må give slip og tage ufrivilligt hovedspring i bugten.

Med bådens latterbrøl i ørerne er det pludselig let at se, hvordan en snak om lokumsrens kan
blive interessant.

 

© Dagbladet Børsen
Ifølge lov om ophavsret er det kun tilladt at tage én papirkopi til privat brug. Yderligere kopiering må kun ske efter aftale



med Dagbladet Børsens chefredaktion. Henvendelse skal ske til Peter Utzon på e-mail: peut@borsen.dk

π
Copyright © 2016 Dagbladet Børsen A/S

mailto:peut@borsen.dk
javascript:alert('Referrer:' + document.referrer + '\n \nCookie=' + getNE6cookie());

