KLUB NR. 135 I DANSK GOLF UNION

Navn:

________________________________________________________
Skriv venligst med blokbogstaver.

Fødselsdato:
Adresse:

___________________________

_______________________________________________________________
VEJNAVN

NR.

POSTNR.

BYNAVN.

Telefon:_______________ Mob. Tlf.:______________ E-mail:_______________________
Tilmeldingsdato:_________________

................................................…………
Medlemmets underskrift

MEDLEMSKATEGORI.
Medlemsgruppe:
Seniorer fra 25 år
Ægtepar
Pensionister over 65 år
Pensionistægtepar
Ungseniorer (18 – 24 år)
Juniorer (12 – 17 år)
Lilleput (0 – 11 år)

Årlig / ½ årlig
Kr. 5.400 / 2.700
Kr. 10.400 / 5.200
Kr. 5200 / 2.600
Kr. 10.000 / 5.000
Kr. 2.800 / 1.400
Kr. 1.400 / 700
Kr. 700 / 350

Indskud:
Kr. 0
Kr. 0
Kr. 0
Kr. 0
Kr. 0
Kr. 0
Kr. 0

Sæt kryds:
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

Juniorer med familierelationer i Holsted Golfklub (Forældre/Bedsteforældre)
Kr. 700 / 350
Kr. 0
_______
Kr. 350 / 175
Kr. 0
_______

12 - 17 år
0 - 11 år

Familierelations medlemsnummer _______
Flex-medlemskab
Kr. 995
Kr. 0
Pay & Play medlemskab
Kr. 1.695
Kr. 0
Passiv medlem
Kr. 450
Kr. 0
Prøvemedlemskab
Se andet skema
Long distance *)
Se andet skema

_______
_______
_______

Brug af træningsbolde på drivingrange er inkluderet i alle medlemskategorier.
*)

Det er en betingelse at man kan dokumentere gyldigt medlemsskab af en anden Klub.

Afleveres på kontoret eller sendes Holsted Golfklub, Bengårdsvej 4, 6670 Holsted.
Vi bekræfter din indmeldelse og fremsender indbetalingskort.
Du kan også indbetale i kontorets åbningstid.
For yderligere oplysninger ring til klubben på tlf. nr. 75392963
Betingelser og bindingsperiode - se bagside

UDFYLDES AF KONTORET.
Indskud kr.:___________

Danske Bank: Konto nr. 9570 11947220

Kontingent kr.:___________

I alt betalt Kr.:_________

_____________
Dato/Sign.

Medlemsnummer:_______________
Handicap ved tilmelding:_______

......................................
Tilmelding attesteret

DGU kort bestilt:__________

Betingelser for optagelse som medlem af Holsted Golfklub
Medlemskab af Holsted Golfklub, såvel AKTIV som PASSIV, er helårlig og gælder for perioden
1. januar til 31. december. Det årlige medlemskontingent betales af to rater, som opkræves
den 1. januar og 1. juli. PASSIV medlemskab opkræves dog kun én gang årligt, den 1. januar.






Nye medlemmer betaler forholdsmæssig kontingent fra indmeldelsesdagen til næste
forfaldsdag. (Kan evt. betales over to gange)
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt (brev eller e-mail) til klubben med 1 måneds
varsel forud for forfaldsdag, hvilket vil sige senest den 30. november.
Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder
rimeligt grundlag for at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske,
når hele restancen er betalt af den ekskluderede.
Ved udmeldelse eller overgang til PASSIV medlem skal DGU-kort afleveres/sendes
til klubben.
Ønsker du alle klubbens vedtægter, kan disse findes på
vores hjemmeside www.holstedgolfklub.dk eller erhverves på sekretariatet.
NB. Ved evt. indmeldelse/overgang til anden klub
vil forespørgsel om restance m.m. blive oplyst til pågældende klub.

