
Oplæg til ny § 4 

4 – Medlemskab 

Som medlemmer optages enkeltpersoner, der opfylder DIF og DGU’s betingelser for medlemskab af en 

golfklub. 

I klubben kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke ret til at spille på 

banen. 

Indmeldelse skal ske skriftligt. Ved indmeldelse starter en bindingsperiode på 12 mdr. 

Bestyrelsen beslutter, om der skal ske begrænsning i tilgangen af aktive medlemmer. I så fald føres en 

ekspektanceliste. 

Medlemmer kan optages i følgende kategorier: 

• Junior medlemmer er juniorer til og med det kalenderår, hvor de fylder 18 år 

• Aktive seniormedlemmer er personer, som er fyldt eller fylder 19 år i det kalenderår, hvor 

indmeldelsen finder sted.  

• Aktive fleks-seniormedlemmer kun med adgang til 9 hullers banen.  

• Aktive fleks-basismedlemmer kun med adgang til træningsområder og par 3-banen.  

• Longdistance medlemmer: For at kunne opnå et langdistancemedlemskab, skal man være bosat 

uden for Svendborg kommune og være fuldtids medlem af anden golfklub under Dansk Golf Union 

eller tilsvarende udenlandsk organisation.  

• Passive medlemmer  

Opgradering af medlemskab kan ske til enhver tid i løbet af året mod at betale restkontingent for den 

resterende del af året samt eventuelt indskud. Ved opgradering af medlemskab starter en ny 

bindingsperiode på 12 mdr.  

Nedgradering af medlemskategori skal ske skriftligt med én måneds varsel til udløb pr. 30/6 eller 31/12. 

Overgang til passivt medlemskab kan dog ske skriftligt med en måneds varsel til udløb pr 30/6 eller 31/12. 

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse.  

Hvis et medlem inden for de første 9 måneder efter skifte til en lavere medlemskategori – ønsker skifte til en 

højere medlemskategori, kan dette ske straks mod betaling af differencen mellem de to medlemskategorier 

for perioden med lavere kontingent. (Der kan således ikke spekuleres i kontingentsatser ved sæsonmæssige 

skifte af medlemskategori).  

Udmeldelse skal ske skriftligt med én måneds varsel til udløb 30/6 eller 31/12. Ved udmeldelse pr. 30/6 

refunderes forudbetalt kontingent for 2. halvår. 


