KOKKEDAL GOLFKLUB

INDMELDELSESBLANKET

NAVN:

______________________________________________ ØNSKER OPTAGELSE SOM:

ADRESSE:

______________________________________________



Senior fuldtid

fra 26 år

POSTNR.:

____________ BY: ______________________________



Senior hverdag

fra 26 år

TELEFON:

P: _____________ M: _____________



Yngling/Ungsenior

fra 19 år

E-MAIL:

___________________@__________________________



Junior

fra 8 år

FØDT:

______/______________

Tidligere medlem af anden golfklub?:

 JA  NEJ Hvis ja, hvilken?

_____________________________

Nuværende medlem af anden golfklub?:

 JA  NEJ Hvis ja, hvilken?

_____________________________

Senest registrerede EGA-handicap: __________ Hvor ønskes hjemmeklub?
Er et familiemedlem i forvejen medlem af Kokkedal Golfklub?

_____________________________

 JA  NEJ

Hvis ja, anfør venligst navn:



forældre/bedsteforældre

_______________________________________________________________



ægtefælle/samlever

_______________________________________________________________



barn

_______________________________________________________________

Kokkedal Golfklub kan have venteliste for optagelse. Spørg administrationen og læs regler for
administration af ventelister på bagsiden af denne blanket. Optagelsesgebyr til ventelisten er 200 kr.,
der kan betales med Dankort i klubben eller via netbank. Herefter opkræves der et årligt gebyr på 200 kr.
Ved optagelse forfalder første års kontingent i én rate, og herudover Seniorer indskud. Kontingent og indskud
betales efter den sats, som klubbens medlemmer fastsætter på generalforsamlingen i marts.
Kontingentsatser for 2016:
Indskud

Senior fuldtid
Yngling

7.500 kr.
4.900 kr.
12.500 kr.

Senior hverdag 6.300 kr.
Junior
3.200 kr.

Medlemskab er bindende i minimum 1 år, hvorefter udmeldelse eller skift til anden medlemskategori kan ske
ifølge vedtægterne. Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg ikke skylder kontingent i andre golfklubber i
Danmark.
DATO:

_____________ UNDERSKRIFT: _______________________________________________________

KVITTERING:
MODTAGELSE AF KR.: ______ KOKKEDAL GOLFKLUB, Hørsholm den ____/______ 20_____
UNDERSKRIFT: _____________________________________________________________

Kokkedal Golfklub | Kokkedal Allé 9 | DK 2970 Hørsholm
T: +45 4576 9959 | F: +45 45769903 | E-mail: kg@kokkedalgolf.dk | www.kokkedalgolf.dk
Giro 330 4434 | Bank 5490 2001711 | CVR nr. 46519817

KOKKEDAL GOLFKLUB

INDMELDELSESBLANKET
OM ADMINISTRATIONEN AF VENTELISTER I KOKKEDAL GOLFKLUB
I overensstemmelse med Kokkedal Golfklubs vedtægter er klubben principielt åben for alle ansøgere.
Af kapacitetshensyn kan det imidlertid være nødvendigt at føre prioriterede ventelister over ansøgere
til medlemskab efter objektive kriterier.
I. Der føres 4 ventelister:
1. Juniorlisten - liste for ansøgere, som i hele det kalenderår, hvor optagelsen på listen finder sted, er 18 år eller
yngre1. Juniorer tilbydes ikke medlemskab før det år han/hun fylder 8 år.
2. Ynglingelisten – liste for ansøgere, som i hele det kalenderår, hvor optagelsen på listen finder sted, bliver
19 år eller ældre (dog ikke 26 år)2
3. Seniorlisten – liste for ansøgere, som i hele det kalenderår, hvor optagelsen på listen finder sted, bliver
26 år eller ældre. Man kan optages som nybegynder eller med et registreret spillehandicap.3
4. Familielisten – liste for andre ansøgere, der enten er a. forældre4 eller ægtefæller/ samlevere5,eller
b. børn eller svigerbørn (herunder børns samlevere) eller c. juniorer (ikke fyldt 19 år i ansøgningsåret) som er børn
eller børnebørn til/af aktive medlemmer i Kokkedal Golfklub.
II. Ventelistegebyrer
For optagelse på alle ventelister betales et optagelsesgebyr på 200 kr. Optagelsesgebyret kan aldrig kræves
tilbagebetalt. For hvert af de følgende år, en ansøger står på en venteliste, betaler ansøgeren et årligt
ventelistegebyr på 200 kr. Ansøgere som ikke betaler det årlige ventelistegebyr, slettes uden videre af listen.
IV. Service over for ansøgere optaget på Kokkedal Golfklubs ventelister
Alle ansøgere bliver i forbindelse med optagelse på en venteliste gjort bekendt med nærværende regler.
En ansøger har når som helst ret til ved henvendelse til klubbens administration at få kendskab til sin aktuelle
placering (nr.) på ventelisten - derimod kan administrationen ikke oplyse nogen forventet optagelsesdato.
V. Optagelsesproceduren
Når der er mulighed for at optage nye medlemmer i Kokkedal Golfklub, følges så vidt muligt følgende procedure:
a. Ved optagelse af nye medlemmer fra juniorlisten, juniorfamilielisten og ynglingelisten tilbydes medlemskab
skiftevis til de ansøgere til de ansøgere, der har stået længst på listerne.
b. Ved optagelse af nye seniormedlemmer tilbydes medlemskab skiftevis til de ansøgere, som har stået længst på
henholdsvis Senior- og Familielisten. En ansøger har mulighed for at afslå et tilbud fra administrationen om at blive
optaget som medlem én gang. Ved 1. afslag bevarer ansøgeren således sin anciennitet på ventelisten og vil det
følgende år modtage et nyt tilbud om medlemskab, dog alene såfremt antallet af ledige medlemskaber gør det
muligt. Ved 2. afslag flyttes ansøgeren ned i bunden af listen.
Kokkedal Golfklubs bestyrelse kan til enhver tid – efter anmodning – foretage individuelle vurderinger, således at
der i enkeltstående tilfælde kan dispenseres fra samtlige ovennævnte retningslinjer.
Vl. Ikrafttrædelsesregler
Nærværende regler træder i kraft den 22. oktober 2012 og finder anvendelse på alle ansøgere til medlemskab i
Kokkedal Golfklub – nuværende som kommende. Dog skal ansøgere, der allerede står på en venteliste pr. 31.
december 2002, ikke betale noget optagelsesgebyr.
Vedtaget af Kokkedal Golfklubs bestyrelse den 22. oktober 2002 og opdateret den 22. oktober 2012.
1
Ansøgeren bevarer sin plads på Juniorlisten, uanset han/hun ikke er optaget i KG forinden det år, hvor vedkommende fylder 19 år. Går en ansøger fra at være junior til yngling, mens han/hun står på listen, betyder det
således alene, at han/hun nu til sin tid optages som yngling, når hans/hendes placering på ventelisten ”udløser”
et tilbud om medlemskab.
2
Ansøgeren bevarer sin plads på Ynglingelisten, uanset han/hun ikke er optaget i KG forinden det år, hvor man
fylder 26 år. Ansøgeren optages herefter snarest muligt som seniormedlem.
3
KG forbeholder sig ret til at efterprøve rigtigheden af handicappet og kan afslå ansøgningen, hvis der er begrundet
tvivl om handicappets størrelse.

Juniorer skal have været aktive medlemmer i KG i mindst 3 år, før de kan trække familiemedlemmer ind på
Familielisten. Indtil de 3 år er gået, kan familien dog optages på Seniorlisten, hvorefter de overføres til Familielisten
med anciennitet svarende til den oprindelige optagelsesdato.
4

5

Man bevarer sin plads på listen uanset, om ægteskabet/samlivet ophæves i ansøgningsperioden.
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