H. C. Andersen Golfklub
Bilag til dagsordenens punkt 4 – bestyrelsens forslag til kontingent 2019:
Medlemsgrupper

Kontingentsatser pt.

Forslag til gen.fors. 2019

1. Aktive seniorer (26-67) – fuldtids
Født 1952 -

kr. 3250 pr. 1/7-17 og 1/1-18
incl. Bolde

3300 pr. 1/7-19 og 1/1-20
incl bolde

2. Aktive pensionister (fyldt 67) – fuldtids

Kr. 3000 pr. 1/7-17 og 1/1-18

3050 pr. 1/7-19 og 1/1.20

AKTIVE

Født 1951 og tidligere

3. Aktive ungseniorer (19-25 år) – fuldtids

incl. bolde
Kr. 1650 pr. 1/7-17 og 1/1-18

uændret

incl. bolde

4. Aktive Juniorer (15-18 ) - fuldtids

Kr. 850 pr. 1/7-17 og 1/1-18

uændret

incl bolde

5. Børn - til og med 14 år:
a. Børn/børnebørn af fuldtidsmedlemmer
der alene benytter øvefaciliteterne og
9 hullers banen 'for sjov' ifølge med
disse. Skal dog være medlemmer
og bære bag-mærke.
b. Hvis disse deltager i fælles juniortræning
og prøver, teori m.v. med henblik på erhvervelse af dgu-kort
Andre børn der deltager i samme
c. Efter erhvervelse af DGU-kort
Børn/børnebørn af fuldtidsmedlemmer
Andre børn

6. 9 hullers medlemmer – fuldtids (ikke dgu-kort)

kr. 0

kr. 0

kr. 0

kr. 0
uændret

kr. 250 1/7-17 og 1/1-18

kr. 250 1/7-17 og 1/1-18
kr. 250 1/7-17 og 1/1-18

kr. 1750 fra genf 17 (Helårlig)
incl. bolde

uændret
uændret

1800 fra genf. 19 (helårlig)
incl. bolde

BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER
11. Langdistance medlemmer:
Seniorer (19 år og derover)

12. Flex medlemmer
Seniorer (19 år og derover)

incl. bolde

3400 fra genf. 19 (helårlig)
incl. Bolde.

Kr. 1350 fra genf 17 (helårlig)

uændret

Kr. 3350 fra genf 17 (helårlig)

incl. Bolde

13. Prøve medlemmer
Seniorer og pensionister (tilbud i 2019)
Juniorer (18 år og derunder)
(incl undervisning til DGU-kort)

Kr. 500 for højst 3 mdr.
Kr. 250 for højst 3 mdr.

14. Intromedlemmer (kun nybegyndere)
Alle medlemskategorier
(incl erhvervelse af DGU-kort)

uændret
uændret

½ pris af årskontingent
i forhold kategorien
forholdsvis beregnet
Dog min. Kr. 500/250.
Evt. prøvekonting fratrækkes
Priser er alle incl. bolde til
drivingrange.

15. Passive medlemmer
Alle

kr. 500 fra genf 17 (helårlig)
Ingen spilleret

Forelagt Generalforsamling marts 2019.

uændret
uændret

