
 
 
  

 
 

 

HOLBÆK GOLFKLUB www.holbakgolfklub.dk 

Dragerupvej 50, 4300 Holbæk – tlf. 59 43 45 79 info@holbakgolfklub.dk 
Bank: Sparekassen Sjælland reg. 0520 konto. 200 9147 
CVR nr. 85 60 31 16 

 
Undertegnede indmelder sig hermed i Holbæk Golfklub pr.       /        2023 
 

Udfyldes af HGK 

Fornavn(e): Venteliste nr. 

Fødselsdato:  Efternavn(e):  Betalt: 

Adresse, Vej:  
Postnr.: Hus nr. Bogstav Etage: Side:  
Telefon: By:  
E-mail: Mobiltelefon:  
   
Familierelation i golfklubben:   
  Medlems nr: Indmeldt pr. 

    

 

Følgende bedes udfyldt af nye medlemmer, der har spillet før:  

Er du / har du været medlem i anden golfklub?     Ja:          Nej:  Hvis ja Medl.nr:  

Har du betalt indskud i én anden golfklub?            Ja:          Nej:  

Skal Holbæk være din hjemmeklub?                     Ja:          Nej:  

Hvis nej, skriv navnet på din hjemmeklub:………………………………………………  

Kan du acceptere fotos ifm. Matcher           Ja:                              Nej: 
 

Oplysninger:   
Indskud betales ved indmeldelse med kr. 5.000 eller i rater over 5 år med kr. 1.000,- pr. år 
Kontingent og indskud, som opkræves ved indmeldelsen: Kontingent Indskud  

Senior 26 år (fuldtidsmedlem) 6.500 kr.  5.000 kr. 

Yngling 19 – 25 år                  3.400 kr.  

Junior under 15 år                    500 kr.   

Junior under 19 år                 1.000 kr.  

Fleksmedlem 1 ( 10 x greenFee )                3.400 kr.  

Fleks 2 (lang distance)                  3.800 kr.  

Fleksmedlem 3 (kun 1. år, derefter fuldtid hvis ikke udmeldt)                   2.800 kr.    1.000  

Veteran + 75 3.400 kr.  

Aktiv/Passiv (Træningsbane medlemskab) 1.200 kr.   

Ved overflytning af medlemskab fra anden klub med indskud, er 1. års kontingent inkl. Indskud kr. 6.500,-  

Junior & Ynglinge betaler ikke indskud. Retten til ”indskud betalt” bortfalder ved udmeldelse. 

Indskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse. 

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til klubbens sekretariat, tlf. 59 43 45 79. Åbningstider kan ses under kon-
takt på www.holbakgolfklub.dk Klubbens vedtægter omkring medlemskab er optrykt på bagsiden 

Udmeldelse af klubben eller overgang til passivt medlemskab vice versa skal ske skriftligt til klubbens sekre-
tariat inden 15. december året forud for den ønskede statusændring.  

                                                               Dato:  _______________   

 

 
 



 
 
  

 
 

 
 
 
   
 

   
 

        

  Til medlemmet / 2023 
 

 

§ 4. 

Medlemskategorier, indskud og kontingent  

Indskud: Ved optagelse i klubben betales et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.  

Juniorer betaler ikke indskud.  

De af medlemmerne betalte indskud tilbagebetales ikke ved ophør af medlemskab. 

 

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling med udgangspunkt i det aktive 
fuldtids-seniormedlem.  

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt reglerne for opkrævning af indskud og kontingent.  

§ 5. 

Udmeldelse, statusændring og restance 

Udmeldelse af klubben eller overgang til passivt medlemskab vice versa skal ske skriftligt til klubbens sekre-
tariat inden 15. december året forud for den ønskede statusændring.  

I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra ovennævnte bestemmelse. 

Restance: Ethvert medlem, der er i restance, vil få inddraget sin spilleret. Medlemmer, der i restance efter 
kontingentets ordinære forfaldsdag primo februar, vil modtage en rykker (1. rykker) pålignet et rykkergebyr til 
forfald primo marts. Er der fortsat ikke betalt primo marts afsendes med yderligere et ekspeditionsgebyr den 
2. rykker, der samtidig vil være et varsel om eksklusion, dersom den fulde restance ikke er betalt inden 1. 
april.  Medlemmer i kontingentrestance efter 1. april betragtes som udmeldte uden yderligere varsel. De ud-
meldte modtager et brev herom. 

Medlemmer, der er i restance til klubben på anden måde end ved manglende kontingentbetaling vil tilsva-
rende 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 må-
neder, ekskluderes efter forudgående varsel herom. 

Denne bestemmelse, vedrørende manglende spilleret i forbindelse med restance, gælder også for gæster 
fra andre klubber tilknyttet Dansk Golf Union, dersom meddelelse herom foreligger. 

 


