Indmeldelse

Medl. Nr: 152-________

Navn: ________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________
Postnr. + By: ___________________________________________________________________
Fødselsdagsdato:_______________________________________________________________
Telefon/Mobil: _________________________________________________________________
Evt. Nuværende Klub: ________________________________HCP: _______________________
E-mail:________________________________________________________________________

MEDLEMSTYPE (SÆT KRYDS )
_____Junior (0-21 år) inkl. spilleret i Kalundborg GK og Dragsholm GK _____________kr. 500 ,_____Ung Senior (22-29 år) inkl. spilleret i Kalundborg Gk og Dragsholm GK________ kr. 2450 ,_____Senior (over 29 år) inkl. spilleret i Kalundborg Gk og Dragsholm GK __________kr. 6950 ,_____Lang Distance _____________________________________________________kr. 4400 ,_____9-huls banen – Pay and Play Årskort____________________________________ kr. 999 ,_____Sommerhus medlemskab – Pay and Play Årskort _________________________kr. 1000 ,_____DGU medlemskab inkl. 2 greenfee billetter til 18-hulsbanen_________________ kr. 649 ,_____Passiv ____________________________________________________________kr. 500 ,Senior kontingent opkræves 2 gange (okt./feb.)
Ved underskrift bekræftes hermed at foreningens vedtægter accepteres og jeg accepterer bindende
medlemskab for sæsonen 2020:
(Medlemmer under 18 år kræver forældres underskrift):

Dato:_______________2020

Underskrift: _________________________________________________

Jeg accepterer hermed, at jeg i forbindelse med mit prøvemedlemsskab kan kontaktes telefonisk af andre medlemmer fra Trelleborg
Golfklub med henblik på at sikre, at jeg får det bedste ud af mit prøvemedlemsskab. Dette kan eksempelvis være med information om
ekstra træning, for at høre hvordan jeg oplever mit prøvemedlemsskab eller andre forhold vedrørende mit prøvemedlemsskab. Dette
samtykke gælder kun under prøvemedlemskabets varighed. Jeg kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde dette samtykke ved at henvende
mig i Trelleborg Golfklub, sende mail til post@trelleborggolf.dk eller ringe på telefon 58 50 52 00
Udsnit af vedtægter for Trelleborg Golfklub
b. Betingelserne – herunder indskud og kontingenter – for flexmedlemskaber fastsættes af bestyrelsen.
c. Ved optagelse i klubben betaler såvel aktive som passive medlemmer et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskabet.
e. Medlemskabet er bindende for kalenderåret og udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori er omkostningsfri og
skal meddeles klubben skriftligt inden den 30. november, gældende for det følgende kalenderår. Efter denne dato kan
udmeldelse og overgang til anden medlemskategori kun ske mod et af bestyrelsen fastsat gebyr. I særlige tilfælde kan
bestyrelsen dispensere fra ovenstående regler.
§ 5 b. Ved udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori efter den 30. november ydes ingen refusion af kontingent. Ved
overgang til ”dyrere” medlemskategori efter 30. nov. betales differencen mellem nuværende og ny kategori for den resterende del af
kalenderåret i henhold til gældende prisliste for nye medlemmer, der indtræder i løbet af kalenderåret

