INDMELDELSE

Undertegnede indmelder sig hermed i Kolding Golf Club

KGC

85 ÅR MED GOLF

Indmeldelsesdato:

1933

Navn:

Fødselsdato / år

Adresse:

Telefon:

Postnummer og by:

E-mail:

/

2018

/

Kontingent- og restancepolitik for Kolding Golf Club
Overføres fra anden golfklub?
Golfklub

1.
2.

Ja

Nej

Hvis ja, fra hvornår?

Medlemskontingent for KGC samt skab betales 1 gang om året med forfald d. 1. februar.
DGU-nr.:
Handicap:
Opkrævninger udsendes i januar, dog senest d. 20., og betalingen forfalder 1. februar med sidste
betalingsdag d. 10. februar.

Medlemstyper i 2019

3.
Ved manglende betaling udsendes rykker senest 10 dage efter sidste betalingsdag (d. 20. februar) med
Medlemsskab
Kryds
Priser
Bemærkning
krav om omgående betaling, samt med oplysning om konsekvenserne ved manglende betaling.
Senior (26 år+)

kr. 7.000,00
fra detet
år rykkergebyr
man fylder 26 år fastsat af bestyrelsen.
Der gives en frist på 8 dage,
og der Gælder
tillægges

9-huls medlem
4.

kr. 3.500,00
Fuldtidsmedlemskab
9-hulsbanen inkl. DGU-kort
Mangler betalingen stadig
d. 28. februar
inddragesafmedlemmets
spilletilladelse, og er der stadig ikke

Prøvemedlemskabbetalt

begynderforløb,
der giver adgang
hele anlægget
18-hulsbanen
i
efter yderligere 1kr.
måned
medlemmet
ekskluderes
af til
Kolding
Golfundtagen
Club, og
det udestående
1.995,00 kanKGCs
hele 2019 inkl. DGU kort ved opnåelse af handicap 54.

overdrages til inkasso (det er medlemmets ansvar at sørge for at holde dets kontaktinformationer i

Ungsenior (19-25 år)

kr. 2.500,00

Gælder fra det år man fylder 19 år til og med det år, hvor man fylder 25 år

Studiemedlem (19 - 35 år)

kr. 1.200,00

SU-berettiget uddannelse (Studiekort SKAL forevises)
Gælder fra det år man fylder 19 år til og med det år, hvor man fylder 35 år

Junior (0-9 år)

kr. 500,00

Gælder til og med det år man fylder 9 år

GolfBox opdateret).

5.

Nedgradering af medlemskab skal ske skriftligt senest d. 31. december til den næstkommende sæson.

6.

Opgradering af medlemskab kan ske
i indeværende
sæson
med
virkning.
Frem
Gælder
fra det år man fylder
10 år og
til ogomgående
med det år, hvor
man fylder 18
år til 1. juli

Junior (10-18 år)

kr. 1.200,00

(1. år kr.medlemskab
500,00)
betales differencen mellem nuværende
og fuldt medlemskab. Efter 1. juli betales 50% af

Long Distance (min. 40 km)

kr. 3.500,00

Bopæl min. 40 km fra Kolding og fuldtidsmedlemskab i en anden golfklub

Passiv

kr. 1.000,00

Dette er den eneste mulighed for at beholde sit medlemsnr. i KGC. DGU-kortet er IKKE

kr. 400,00

Overskab i bag-bygningen ved Driving Range*

Bagskab - enkelt

kr. 400,00

Underskab i bag-bygningen ved Driving Range*

Kælderskab

kr. 400,00

Skab i kælderen under klubhuset (kræver udlevering af nøgle)*

Familieskab

kr. 800,00

El-skab

kr. 1000,00

Skab nede ved jorden UDEN stikkontakt i bagbygningen ved Driving Range*
.
Skab nede ved jorden MED stikkontakt i bagbygningen ved Driving Range*

differencen mellem nuværende medlemskab og fuldt medlemskab.

aktivt
længepris
man er
medlem.
Ved udmeldelse
mister man sit medlemsnr.
7.
Kontingent samt skab kan erhverves
tilsåhalv
pr.passivt
1. juli
i indeværende
sæson.
Skabsmuligheder
8.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens sekretariat senest d. 31. december, gældende for den

Bagskab - enkelt

kommende sæson.

hilsen
*BegrænsedeMed
antal såvenlig
det kan være,
at du kommer på venteliste, så vælg gerne flere i prioriteret rækkefølge (1, 2 osv.)
Bestyrelsen
KoldingatGolf
Jeg erklærer
med min iunderskrift,
jeg erClub
bekendt med vedtægterne samt den gældende kontingent- og restancepolitik.
Overtrædelse kan medføre tab af medlemsrettigheder samt opkrævning af eventuelle skyldige beløb på baggrund af manglende
information om f.eks. endt/ophørt uddannelse.
Kolding Golf Club d.

Kolding Golf Club

Medlem

Kolding Golf Club | Egtved Allé 10 | 6000 Kolding | tlf. 75523793 | mail: kgc@kgc.dk | www.kgc.dk

Kontingent- og restancepolitik for Kolding Golf Club
1.

Medlemskontingent for KGC samt skab betales 1 gang årligt med forfald d. 1. februar.

2.

Opkrævninger udsendes i januar, dog senest d. 20., og betalingen forfalder 1. februar med sidste
betalingsdag d. 10. februar.

3.

Ved manglende betaling udsendes rykker senest 10 dage efter sidste betalingsdag (d. 20. februar) med
krav om omgående betaling, samt med oplysning om konsekvenserne ved manglende betaling.
Der gives en frist på 8 dage, og der tillægges et rykkergebyr fastsat af bestyrelsen.

4.

Mangler betalingen stadig d. 28. februar inddrages medlemmets spilletilladelse, og er der stadig ikke
betalt efter yderligere 1 måned kan medlemmet ekskluderes af Kolding Golf Club, og det udestående
overdrages til inkasso (det er medlemmets ansvar at sørge for at holde dets kontaktinformationer i
GolfBox opdateret).

5.

Nedgradering af medlemskab skal ske skriftligt senest d. 31. december til den næstkommende sæson.

6.

Opgradering af medlemskab kan ske i indeværende sæson med omgående virkning. Frem til 1. juli
betales differencen mellem nuværende medlemskab og fuldt medlemskab. Efter 1. juli betales 50% af
differencen mellem nuværende medlemskab og fuldt medlemskab.

7.

Kontingent samt skab kan erhverves til halv pris pr. 1. juli i indeværende sæson.

8.

Udmeldelse skal ske skriftligt på mail til klubbens sekretariat senest d. 31. december, gældende for den
kommende sæson.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Kolding Golf Club
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