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FORRETNINGSORDEN; MEDLEMMER
Vedtaget af bestyrelsen januar 2014, erstatter tidl. udgaver.

Nærværende forretningsorden behandler følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventelister
Optagelse som medlem
Betaling af indskud
Betaling af kontingent
Bagmærke og årsmærke
Flytning mellem kontingentgrupper
Betaling og restancer samt
Udmeldelse.

1. Ventelister:
Der føres tre typer ventelister. Hver for sig inddeles ventelistemedlemmerne efter søgekriterier, således
opdelingen matcher den rækkefølge, som der tilbydes medlemskab i.
Objektivt inddeles ventelisterne efter kriterier jf. pkt. 2.

Legegolf
Der optages børn i alderen
5 – 9 år, idet det gøres
klart, at Juniorudvalget
som det normale først kan
tage ”Legegolferne” på
hold i det år, hvor de fylder
8 år.

Juniorer
Der optages børn/unge i
alderen 10 – 18 år.

Seniorer
Der optages potentielle
medlemmer i alderen 19 år
og opefter.
Der betales et gebyr
jf. pkt. 4

2. Optagelse som medlem:
Som udgangspunkt er Holbæk Golfklub åben for alle, og Holbæk Golfklub har den målsætning at have
maks. 1.000 aktive senior medlemmer. Af kapacitetshensyn prioriteres optagelsen af nye medlemmer efter
en række kriterier. Nye medlemmer optages generelt i den rækkefølge, som de er noteret i på ventelisten,
idet ventelistemedlemmerne prioriteres i forhold til hinanden således:
•
•

•

Legegolfere (Lilleputtere) optages generelt først i det år, hvor de fylder 8 år, således træningen i denne
gruppe ikke overstiger to år.
Legegolfere og Juniorer optages med følgende prioritet:
o Dem der har en søster/bror i klubben,
o Dem der har en mor/far, som er medlem i klubben,
o Dem der har bedsteforældre, som er medlem i klubben,
o Dem der er fra lokalområdet (Holbæk kommune) og
o Andre.
Der optages fire (4) i den prioriterede rækkefølge, hvorefter der optages en fra den overordnede
indskrivningsrækkefølge og så fremdeles.
Voksne optages med følgende prioritet:
o Dem der har en samlever/ægtefælle i klubben og selv har et handicap,

o Dem der har en samlever/ægtefælle i klubben og ikke selv har et handicap,
o Ynglinge med handicap, som er børn af eksisterende medlemmer,
o Ynglinge uden handicap, som er børn af eksisterende medlemmer,
o Seniorer med handicap, som er børn af eksisterende medlemmer,
o Seniorer uden handicap, som er børn af eksisterende medlemmer
o Borgere fra lokalområdet (Holbæk kommune) med handicap,
o Borgere fra lokalområdet (Holbæk kommune) uden handicap,
o Andre inden for en radius på 50 km med handicap,
o Andre inden for en radius på 50 km uden handicap,
o Andre uden for en radius på 50 km med handicap og
o Andre uden for en radius på 50 km uden handicap.
Der optages fire (4) i den prioriterede rækkefølge, hvorefter der optages en fra den overordnede
indskrivningsrækkefølge og så fremdeles.
Medlemskab tilbydes i ovenstående rækkefølge. Dersom et ventelistemedlem vælger at ”stå over”, er dette
et frit valg, der ikke påvirker pladsen på ventelisten. Der tilbydes dog normalt ikke medlemskab to gange
samme år, hvorfor den pågældende må acceptere først at blive tilbudt medlemskab næstfølgende år, selv
om der indtages flere nye medlemmer hen over året.

3. Betaling af indskud:
Nye medlemmer og allerede aktive medlemmer betaler indskud jf. nedenstående tabel. Indskud refunderes
ikke ved udmeldelse.
Kontingentgruppe:

Nyt
medlem

Overgang
til næste
gruppe

Bemærkninger

Senior (26<)

5000,-

Ynglinge (19-25)

2500,-

2500,-

Ynglinge betaler ½ indskud ved overgang til Senior

0,-

2500,-

Juniorer betaler ½ indskud ved overgang til Yngling

Juniorer (10-18) & Legegolfere(<
10)
Passive

5000,-

Se *

Dersom et ventelistemedlem tilbydes medlemskab, men
straks ønsker status som passiv, betales fuldt indskud.

* Indskud kan deles i rater indenfor samme år ved aftale med sekretariatet, eller ved betaling af kr. 1.000 pr.
år i 6 år. Ved udmeldelse indenfor de 6 år betales ikke restindskud.

4. Betaling af kontingent:
Der betales kontingent en gang årligt pr. 1. februar eller ved indtræden som medlem i en af nedenstående
grupper. Et medlem tilhører en aldersbestemt kontingentgruppe allerede fra årets begyndelse i det år, hvor
alderskriterierne vil blive opfyldt. Ved skifte imellem aktiv og passiv – og omvendt - inden for et kalenderår,
betales der kontingent som fuldtidsmedlem fra årets begyndelse uden fradrag. Ved skifte mellem passiv og
aktiv eller ved optagelse fra venteliste, så modregnes det allerede indbetalte kontingent, dersom det nye
kontingent er højere.
Der betales principielt kontingent for et helt kalenderår. Dersom fuldt medlemskab først tilbydes i juni
modregnes 1/6 af kontingentet, efter 1. juli tilsvarende 2/6, efter 1. august 3/6 og efter 1. september 4/6.
Tilsvarende vil Legegolfere, som uanset alder rykker op i Juniorgruppen ved opnåelse af spilleret, i løbet af
sæsonen være omfattet af ovenstående forholdsvise modregning for differencen mellem kontingent for
Legegolf og Juniorkontingentet.
Der inddeles i følgende kontingentgrupper, som alle tager udgangspunkt i det ordinære kontingent for aktive
fuldtids voksne:
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Ynglinge
Medlemskabstype unge mellem 19 og 25 år, samt for studerende over 25 år med studiekort, dog max alder
til 30 år.
Der skal fremvises gyldigt studiekort, lærlingekontrakt eller lign. Som bevis for de er under uddannelse/elev/i
lære. Medlemskabet giver fuld spilleret.
Fleks 1-medlemskab
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du skal have betalt indskud
Dit kontingent er ½ af fuldtidskontingentet + frie træningsbolde
Du kan spille, så ofte du vil, men du skal betale gæste greenfee
Du kan bruge klubbens træningsfaciliteter, så ofte du vil herunder drivingrange, indspilsgreen og
puttinggreen
Du kan deltage i klubbens matcher, mod betaling af matchfee og gæste greenfee (dog ikke
klubmesterskab)
Du får gratis 6 stk. greenfee billetter – eller bliver reg. 6 gange i GB som spillet til kr. 0,Du kan ikke være medlem af, eller deltage i, klubber i klubben
Du kan ikke deltage i Regionsgolf
Klubben sørger for dit medlemskab af DGU, og holder dit handicap ajour
Du får DGU-kort med F mærke
Du vil få et specielt bagmærke/årsmærke, hvoraf det vil fremgå, at du spiller på et F-medlemskab
Du kan leje bagskab på normale vilkår
Priser og betingelser er ens for alle seniorgrupper
Fortryder du dit F-medlemskab i løbet af sæsonen, kan du altid få et normalt medlemskab, men du
skal betale for et helt års medlemskab
Du kan ikke i løbet af sæsonen konvertere et normalt medlemskab til et F-medlemskab
Du kan ikke udnytte de greenfeeaftaler som Holbæk Golfklub har med andre klubber

Fleks 2-medlemskab
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du skal ikke betale indskud
Dit kontingent er ½ af fuldtidskontingentet + frie træningsbolde
Du kan spille, så ofte du vil
Du kan bruge klubbens træningsfaciliteter, så ofte du vil herunder drivingrange, indspilsgreen og
puttinggreen
Du kan deltage i klubbens matcher, mod betaling af matchfee og gæste greenfee (dog ikke
klubmesterskab)
Du kan ikke deltage i Regionsgolf
Du får DGU-kort med F mærke
Priser og betingelser er ens for alle seniorer
Du kan ikke udnytte de greenfeeaftaler som Holbæk Golfklub har med andre klubber
Denne medlemskategori kræver, at medlemmet har hjemmeklub og er fuldtids medlem af en anden
godkendt (minimum) 18 hullers golfklub under DGU og har gyldigt DGU-kort (uden F-mærke)
Hjemmeklubben må ikke være beliggende i Holbæk Kommune.
Årlig dokumentation af hjemmeklubkontingent skal kunne forevises.
Medlemmet skal have folkeregisteradresse tættere på hjemmeklub end på HGK.
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Fleks 3-medlemskab (1. års rabatmedlemskab)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du skal betale fuldt indskud, evt. afdragsordning
Dit kontingent er 1/3 fuldtidskontingent + frie træningsbolde
Du får et DGU-kort med F-mærke
Du kan spille så ofte du vil
Du kan bruge klubbens træningsfaciliteter, så ofte du vil herunder drivingrange, indspilsgreen og
puttinggreen
Du kan deltage i klubbens turneringer samt klub i klubben turneringer
Du kan ikke deltage i Regionsgolf
Du kan ikke udnytte de greenfeeaftaler som Holbæk Golfklub har med andre klubber
Du kan leje bagskab og udnytte klubbens øvrige tilbud på normale vilkår
F3 medlemskabet er alene et 1.års rabatmedlemskab, herefter skal du skifte til et af klubbens øvrige
medlemskaber

Fleks 4-medlemskab (6-hullers medlemskab)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du skal have betalt indskud
Dit kontingent er 1/2 fuldtidskontingent + frie træningsbolde
Du får ikke et aktivt DGU medlemskort, men et særligt HGK-kort med F-mærke
Du kan ikke spille greenfee på andre baner, hvor der kræves DGU medlemskort
Du kan spille så ofte du vil, men alene på hul 1 – hul 6. Jf. de almindelige tidsbestillings regler
Du kan bruge klubbens træningsfaciliteter, så ofte du vil herunder drivingrange, indspilsgreen og
puttinggreen
Du kan ikke være medlem af, eller deltage i klubber i klubben
Du kan leje bagskab og udnytte klubbens øvrige tilbud på normale vilkår
Fortryder du dit F4-medlemskab i løbet af sæsonen, kan du altid skifte til et normalt medlemskab, men
du skal betale for et helt års medlemskab
Tidsbestilling skal ske via GolfBox

5. Bagmærke og årsmærke:
Aktive medlemmer vil, når der er betalt kontingent, modtage en årsmærkat for året. Det sker typisk primo
marts eller snarest efter indmeldelse.
Årsmærket er udarbejdet i forskellige farver til de forskellige medlemskategorier, der har forskellig adgang til
anvendelse af klubbens faciliteter. En farve markerer alle voksne (Seniorer) fuldtidsmedlemmer med spillere.
En anden farve markerer Ynglinge/Juniorer og legegolfer. En tredje farve er Fleksmedlemmer samt aktivpassive, som må benytte træningsfaciliteterne
Bagmærket er tiltænkt følgende anvendelse:
•

Bagmærke – det runde plastikmærke med klubbens logo – udleveres fortsat ved indmeldelse. Hvis det
mistes, kan et nyt udleveres i sekretariatet. Bagmærket alene markerer ikke over for Baneservice en
spilleret; det gør bagmærket + årsmærke samt medlemskortet derimod – også alene.

•

Alle medlemmer skal bære bagmærket synligt på udstyret samt årsmærke. Der kan på sekretariatet
hentes en rem til formålet. Medlemmer skal på forlangende kunne vise bagmærke/medlemskort til bl.a.
Baneservice.
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6. Flytning mellem kontingentgrupper:
Der betales generelt årskontingent i forhold til den gruppe, som det enkelte medlem vil komme til at tilhøre i
løbet af kalenderåret. Følgende regler anvendes:
•

•
•
•
•
•

Legegolfere rykker først op, når der er plads på Juniorholdet, uanset alder. Det sker dog normalt det år
medlemmet fylder 10 år. Oprykningen foretages af sekretariatet efter indstilling fra Juniorudvalget.
Legegolfere, der opnår / har opnået spilletilladelse, rykker automatisk op på juniorholdet
Juniorer bliver Ynglinge fra begyndelsen af det år, hvor de fylder 19. Oprykningen foretages automatisk
af sekretariatet. De nye Ynglinge betaler ½ indskud
Ynglinge bliver Seniorer fra begyndelsen af det år, hvor de fylder 26. Oprykningen foretages automatisk
af sekretariatet. De nye Seniorer betaler det resterende ½ indskud
Seniorer er fra det år hvor medlem fylder 26 år
De der ønsker at blive Passive, skal ved henvendelse til sekretariatet anmode om status-flytning inden
15. december året forud for effektuering
De der ønsker at skifte fra Passive til Aktive, skal ved henvendelse til sekretariatet anmode om statusflytning inden 15. december året forud for effektuering. Et skifte senere på sæsonen vil ikke medføre
nogen reducering i kontingentet, men kontingentet som Passiv modregnes fuldtidskontingentet

7. Betaling og restance:
Ordinært kontingent opkræves via PBS/Giro til betaling pr. 1. februar. Dersom et medlems
kontingentbetaling ikke fremgår på klubbens konto senest syv (7) dage efter ordinær betalingsfrist, betragtes
betalingen ikke som rettidig, hvorfor medlemmet er i restance. Ethvert medlem, der er i restance, vil få
inddraget sin spilleret.
Der sendes derfor en rykker (1. rykker) på kontingent plus et ekspeditionsgebyr på 100,- kr. pr. medlem - til
betaling ikke senere end påkrav. Krydser rykkeren og medlemmets indbetaling hinanden eller vælger
medlemmet blot at indbetale kontingent, uden rykkergebyret, er medlemmet fortsat i restance til klubben
indtil det fulde beløb er indbetalt.
Er der fortsat ikke betalt til meddelt tidsfrist, afsendes med yderligere et ekspeditionsgebyr på 100,- kr. den
2. rykker, der samtidig vil være et varsel om eksklusion, dersom den fulde restance ikke er betalt inden 14.
dage. Denne rykker sendes pr. alm. post og via mail. Medlemmer i kontingentrestance herefter plus syv (7)
bankdage betragtes som udmeldte uden yderligere varsel, hvorefter der tilbydes nye medlemskaber.
Medlemmer, der er i restance til klubben på anden måde end ved manglende kontingentbetaling vil
tilsvarende få inddraget spille retten, modtage en rykker og genoptagelse af fuldt medlemskab kan først ske,
når hele restancen inkl. evt. gebyrer er betalt af den pågældende. Medlemmer, der er i restance ud over tre
måneder, ekskluderes efter et forudgående varsel herom.
Bestyrelsen kan vælge at lade enhver form for restance inddrive via inkasso.
Medlemmer, som af den ene eller den anden årsag ikke ser sig i stand til at betale hele kontingentet på en
gang, kan lave en betalingsordning med sekretariatet. Aftalen skal blot være indgået inden ordinær
forfaldsdag.

8. Udmeldelse:
Medlemmer som ønsker at blive udmeldt fra kommende sæson, skal jf. vedtægterne give sekretariatet
skriftlig besked inden 15. december. Manglende overholdelse vil medføre at medlemskab fortsætter i samme
kontingentgruppe for den næste sæson med betalingspligt jf. stk. 7.
Udmeldelse i løbet af året accepteres, men medfører ingen refundering af kontingent mv..
Ved udmeldelse skal medlemmet principielt aflevere Medlemskort, DGU-kort, evt. nøglebrikker mv.
JB januar 2014
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