Indmeldelse i Greve Golfklub
Navn:

______________________________

Adresse:

______________________________
Udfyldes af sekretariatet:

Postnr. og by: _____________________________
Medlem nr.:

186 - ________

Fødselsdato: _________________
Dato:

Tlf. nr:

_________________

E-mail:

______________________________

Golf hcp:

______

_______________

Modtaget af: _______________
Kort / kontant ____ Bank_____
Andet: ___________________

Ønsker hjemmeklub i Greve Golfklub?

Nej: ______ Ja: _____

Tidligere eller nuværende klub: ___________________________ DGU-nr: _______- _______

Indmeldes som (sæt kryds):
____ Fuldtidsmedlem

____ Hverdagsmedlem (fleks medlemskab)

____ Greenfee medlem (fleks medlemskab)

____ Studerende/Ungsenior (19-25 år)

____ Longdistance (har anden hjemmeklub)

____ Grevlinge (junior 4-7 år)

____ Vintermedlemskab (1) (har anden hjemmeklub)

____ Junior uden banetilladelse (7-18 år)

____ Prøvemedlemskab 3 mdr. gratis

____ Junior med banetilladelse (7-18 år)

Ved underskrift nedenfor accepterer jeg, at mit medlemskab af Greve Golfklub, følger de for klubben til hver tid
gældende vedtægter, og jeg er bekendtgjort med betingelserne for ændring af medlemskategori, udmeldelse m.v.
De gældende vedtægter kan til enhver tid ses på klubbens hjemmeside www.grevegolfklub.dk
Uddrag fra vedtægterne omkring kategoriskift samt udmeldelse:
§ 3: Kontingent, indskud og udmeldelse
Stk. 9: Medlemskab tegnes for 1 kalenderår ad gangen.
Stk. 10: Medlemskab kan opsiges skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel til udgangen af december måned og
fortsætter, såfremt det ikke er opsagt, i næste kalenderår.
Dog – jfr. § 2 stk. 8:
(1) Medlemskabet udløber automatisk ved periodens udløb.
Ligeledes accepterer jeg, at Greve Golf ApS og Greve Golfklub må fremsende nyhedsmails til min e-mail adresse.

Ved indmeldelse af et juniormedlem underskriver forældre/værge samtidig på, at denne indestår for betaling af et
hvert økonomisk mellemværende junioren måtte få med Greve Golfklub.
Greve Golfklub anvender ovenstående data til oprettelse og håndtering af dit medlemskab i henhold til klubbens
privatlivspolitik, som er tilgængelig på klubbens hjemmeside www.grevegolfklub.dk

Betaling (sæt kryds): ______ Årligt ____ Halvårligt
Beløb i henhold til de gældende kontingentsatser.

Dato: ___________

____Månedligt (Kræver tilmelding til BS)

Underskrift: ____________________________________

Indmeldelsesblanketten udfyldes og afleveres i sekretariatet, sendes til info@grevegolf.dk eller med post til:
Greve Golfklub, Karlslunde Centervej 45, 2690 Karlslunde.
Indmeldelsesblanket, opdateret den 1. marts 2019

