Til BGK`s medlemmer.
Herved indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet
Torsdag, 22. november 2018, kl. 18.00
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Beretninger kan læses på hjemmesiden fra den 12/11/2018
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingenter for det
kommende år.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
26-10-2018
På vegne af bestyrelsen
Pernille Porsholdt Dam
Vedr. punkt 6:
Sidste rettidige modtagelse af forslag fra medlemmerne er ifølge vores
vedtægter senest 8 dage efter bekendtgørelsen via opslag i lobbyen og på
hjemmesiden. (Senest modtagelse af forslag er derfor 2/11/2018).
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Forslag til 'Medlemskategorier, kontingenter, indskud og bolde for 2019'
2018
Kontingent
Kr./år

Forslag 2019
Kontingent
Kr./år

kr. 495,00

kr. 550,00

kr. 0,00

kr. 0,00

kr. 0,00

kr. 1.600,00

kr. 1.650,00

kr. 195,00

kr. 195,00

kr. 0,00

kr. 3.700,00

kr. 3.500,00

kr. 195,00

kr. 195,00

kr. 0,00

kr. 1.195,00

kr. 1.400,00

kr. 195,00

kr. 195,00

kr. 0,00

ciliteterne uanset dag, tid og årstid

(Halvårligt)

(Halvårligt)

Seniorer

Uindskrænkede rettigheder. Det
vil sige fri benyttelse af 27 hullers
banen,par‐3‐banen og træningsfa‐
ciliteterne uanset dag, tid og årstid

kr. 6.175,00

kr. 6.250,00

kr. 195,00

kr. 195,00

kr. 0,00

Passive

Ingen rettigheder.
Det er muligt at skifte til andre
medlemskategorier ved indbetaling
af kontingent.

kr. 0,00

kr. 0,00

kr. 0,00

kr. 0,00

kr. 0,00

kr. 1.850,00

kr. 1.850,00

kr. 195,00

kr. 195,00

kr. 0,00

kr. 3.750,00

kr. 3.750,00

kr. 195,00

kr. 195,00

kr. 0,00

kr. 995,00

kr. 995,00

kr. 195,00

kr. 195,00

kr. 0,00

kr 195,00

kr. 0,00

Medlemskab
Type
Junior Par 3
bane medlem

Rettigheder
Træningsfaciliteterne og par‐3
banen.

Junior

Uindskrænkede rettigheder. Det
vil sige fri benyttelse af 27 hullers
banen, par‐3‐banen og træningsfa‐
ciliteterne uanset dag, tid og årstid

Ungseniorer

Uindskrænkede rettigheder. Det
vil sige fri benyttelse af 27 hullers
banen, par‐3‐banen og træningsfa‐
ciliteterne uanset dag, tid og årstid

2018
Bolde
Kr./år

Forslag 2019

Bolde
Kr./år

Indskud
kr.

Bemærkninger
Aldersgruppe til det år
hvor medlemmet fylder 19 år

Aldersgruppe til det år
hvor medlemmet fylder 19 år

Aldersgruppe til det år
hvor medlemmet fylder 26 år

DGU
kort
nej

ja

ja

Uindskrænkede rettigheder. Det
vil sige fri benyttelse af 27 hullers

Studerende

banen, par‐3‐banen og træningsfa‐

Fleksmedlem

Må spille på banen som greenfee
spiller. Kan ikke opnå rabat på
greenfee.
Får DGU kort med mærke *.

Langdistance

Uindskrænkede rettigheder. Det
vil sige fri benyttelse af 27 hullers
banen, par‐3‐banen og træningsfa‐
ciliteterne uanset dag, tid og årstid

Par 3 medlem

Flex 9

Træningsfaciliteterne og par‐3
banen.

Periode 01.02. ‐ 31.07 & 01.08. ‐ 31.01

ja

Mod fremvisning af studiekort.

Aldersgruppe 26 år og opefter

ja

Muligt for alle.

nej

Muligt for alle

Fri benyttelse af Ådalen, par 3‐banen og
træningsfaciliteterne uanset dag, tid og
årstid. Se øvrige Flex‐9 betingelser på
hjemmesiden.

kr. 3.300,00

Firma A

Seniormedlemskab incl. 10. stk
greenfee‐billetter.

kr. 8.600,00

kr. 8.700,00

Firma B

35 stk. greenfee‐billetter

kr. 8.600,00

kr. 8.700,00

kr. 195,00

kr. 195,00

kr. 0,00

Ja *

Skal være fuldgyldigt medlem
af en anden golfklub og med DGU
kort uden mærke*. Muligt for alle der
ikke bor i følgende postnumre:
6700, 6705, 6710 og 6715

nej

nej

9 huls medlem med DGU kort som flex
medlemmer

Firmaer (repræsenteret ved
navngiven person)

kr. 0,00

For alle medlemskategorier gælder, at indskud giver ret til skift mellem følgende medlemskaber uden tab af indskud: Ungsenior ‐
Senior ‐ Passive ‐ Firma A og Fleksmedlemskaber. Ved udmeldelse eftergives indskuddet ikke.
Der opkræves ikke indskud for sæson 2019.
Leje af skab: kr. 425,‐ Leje af el‐skab: kr. 650,‐
Greenfee‐rabat‐aftaler: Aftalerne opdateres løbende på hjemmesiden.
Greenfee Club no. 1 kan købes af alle BGK medlemmer med DGU kort uden mærke*. Pris: kr. 900,‐.
Banerne i Greenfee Club no. 1 aftalen opdateres snarest på hjemmesiden.
Generelt med rabatordninger gælder, at de kun ydes til spillere med DGU kort uden mærke*.

ja

ja

nej

Flex 9















9 huls medlem med DGU kort som flex medlemmer
Fri adgang til 9 huller på Ådalen.
Fri adgang til par 3 banen.
Fri adgang til driving range og øvrige træningsfaciliteter.
Spilles der i en Klub i Klub, må der på spilledagen spilles 9 huller på den tildelte bane,
på den pågældende dato.
Ved lejlighedsvis spil af 18 huller, betales ½ greenfee. (350/2 = kr. 175,-)
Betaler boldabonnement, kr. 195,-.
Kan deltage i onsdagsmatcher, uden ekstra betaling for greenfee.
Kan deltage i 2 åbne 18 huls klubturneringer årligt mod betaling af turneringsfee og ½
greenfee.
Har ikke adgang til fritspils - og rabataftaler, deriblandt Greenfee Club no. 1
Spil på andre baner, der modtager flex medlemmer.
Du skal have gyldigt golfkørekort
Stemmeret på generalforsamlingen, forudsat der er betalt kontingent.
Overtrædes reglerne, og der spilles 18 huller uden for nogle at ovennævnte
konditioner, vil der uden advarsel blive opkrævet fuldt Senior medlemskab kr. 6250,med tilbagevirkende kraft fra kontingentopkrævningen 2019.

Pris kr. 3.300,- + bolde kr. 195,-.

