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Overgangsordning medlemmer indmeldt før 1. januar 2019 
 

Følgende kontingentsatser gælder alene medlemmer indmeldt før den 1. januar 2019. 

 

(gælden for sæsonen 2019) 

Medlemskategori ½ årlig Årlig  Indskud 

Fuldtidsmedlem med indskud 3.438 6.875 5.000 

Fuldtidsmedlem indskud over 5 år 3.438 6.875 Afdrag pr. år 1.000  

Fuldtidsmedlem uden indskud 3.688 7.375 0 

Hverdagsmedlem med indskud 2.292 4.583 3.333 

Hverdagsmedlem indskud over 5 år 2.292 4.583 Afdrag pr. år    666 

Hverdagsmedlem uden indskud 2.459 4.917 0 

Passiv 488 975 0 

 

 

• Fuldtidsmedlem 

Medlemmer i kategorien har fuld spilleret. Medlemmer i kategorien, som har betalt: 

o Fuldt indskud 

▪ Følger kontingentet for fuldtidsmedlemmer indmeldt efter den 1. januar 2019 

med en årlig kompensationsrabat for betalt indskud på kr. 500 

o Fuldt indskud over 5 år 

▪ Fortsættes den afdragsvise indbetaling af indskud, følges kontingentet for 

fuldtidsmedlemmer indmeldt efter den 1. januar 2019 med en årlig 

kompensationsrabat for betalt indskud på kr. 500 

▪ Indbetales indskuddet ikke fuldt ud ( i alt kr. 5.000) følges kontingentet for 

fuldtidsmedlemmer indmeldt efter den 1. januar 2019 

o Ingen indskud 

▪ Følger kontingentet for fuldtidsmedlemmer indmeldt efter den 1. januar 

2019. 

 

• Hverdagsmedlem 

Der optages ikke nye medlemmer i denne medlemskategori. Se undtagelsen under Passivt 

medlem nedenfor. 

Medlemmer i kategorien har spilleret på hverdage frem til kl. 16.00. Spil på banen udenfor 

dette tidsrum er mod betaling af normal greenfee. 

o Fuldt indskud 

▪ Kontingentet udgør 2/3 af kontingentet for fuldtidsmedlemmer indmeldt før 

den 1. januar 2019. 

o Fuldt indskud over 5 år 

▪ Fortsættes den afdragsvise indbetaling af indskud, udgør kontingentet 2/3 af 

kontingentet for fuldtidsmedlemmer indmeldt før den 1. januar 2019.  
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▪ Indbetales indskuddet ikke fuldt ud (kr. 3.333) , udgør kontingentet 2/3 af 

kontingentet for fuldtidsmedlemmer indmeldt før den 1. januar 2019.  

o Ingen indskud 

▪ Kontingentet udgør 2/3 af kontingentet for fuldtidsmedlemmer indmeldt efter 

den 1. januar 2019 

 

• Passivt medlem 

Medlemmer som årligt har betalt passivt medlemskab siden 1. januar 2019 kan 

undtagelsesvis tilbydes medlemskab som Hverdagsmedlem efter reglerne beskrevet ovenfor. 

 

Skift mellem medlemskategorierne eller evt. udmeldelse 

Ønsker medlemmer indmeldt før 1. januar 2019 at skifte til en dyrere kategori foretages ændringen 

løbende hen over sæsonen og kontingentet beregnes forholdsmæssigt.  

Medlemmer indmeldt før 1. januar 2019 som ønsker at skifte til en billigere medlemskategori eller 

udmeldelse følger reglerne for medlemmer indmeldt efter 1. januar 2019. 

 

Medlemskabet giver dig følgende rettigheder… 
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Frit spil på stor bane alle dage        
Frit spil på stor bane hverdage til kl. 16.00        
Frit spil på korthulsbanen alle dage        
Fri benyttelse af driving range alle dage        
DGU kort        
     

Rabatordninger     

Gensidige rabataftaler med andre klubber        
Greenfeeclub no. 1        
Gæst med til ½ greenfee i VGC (min. kr. 200,-)        
Gæst med på korthulsbanen uden betaling        

 


