KOKKEDAL GOLFKLUB

INDMELDELSESBLANKET

NAVN:

______________________________________________

 Senior fuldtid

 Senior hverdag

ADRESSE:

______________________________________________

 Senior 70 fuldtid  Senior 70 hverdag

POSTNR.:

____________ BY: ______________________________

 Long Distance

TELEFON:

P: _____________ M: _____________

 Ungsenior 19/29 år

E-MAIL:

___________________@__________________________

 Junior fra 8/18 år  Puslinge fra 6 år

FØDT:

______/______________

 Indskud afdrag

 Intro-Flex

 Indskud kontant

Tidligere medlem af anden golfklub?:

 JA  NEJ Hvis ja, hvilken?

_____________________________

Nuværende medlem af anden golfklub?:

 JA  NEJ Hvis ja, hvilken?

_____________________________

Senest registrerede 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

_______________________________________________________________

Ved optagelse forfalder første års kontingent i én rate, og herudover Senior indskud. Kontingent og indskud betales
efter den sats, som klubbens medlemmer fastsætter endeligt på generalforsamlingen i marts måned *).
Kokkedal Golfklub kan have venteliste for optagelse. Spørg MedlemsService.
Kontingentsatser for 2021 *):

Indskud afdrag
Indskud kontant

Senior fuldtid 8.630 kr.
Ungsenior fra 4.000 kr.
Intro-Flex
3.950 kr.
12.500 kr.
10.000 kr.

Senior hverdag
Junior
Puslinge
Long Distance
Senior 70

7.380
2.750
2.100
4.730
+ 900

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Medlemskab er bindende i kalenderåret, hvorefter udmeldelse eller skift til anden medlemskategori skal ske
senest 1. november for virkning året efter ifølge vedtægterne (kan læses på klubbens website). Jeg erklærer samtidig
på tro og love, at jeg ikke skylder kontingent i andre golfklubber i Danmark. Ved min underskrift tillader jeg
samtidig at mine personoplysninger anvendes og gemmes i Kokkedal Golfklubs administrative IT-system ”Golfbox” så
længe jeg er medlem af klubben og at jeg er bekendt med klubbens vedtægter. Kopi af klubbens (GDPR)
Privatlivspolitik kan ses på vores website.
DATO:

_____________ UNDERSKRIFT: _______________________________________________________

Ved indmeldelse under 18 år:
FORÆLDRE/VÆRGE UNDERSKRIFT: _______________________________________________________________
FORÆLDRE/VÆRGE E-MAIL: _________________@__________________________________________________

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

