
Indmeldelse i Sydthy Golfklub 2022 

Ved underskrift nedenfor accepterer jeg, at mit medlemskab af Sydthy Golfklub, følger de for klubben til hver 
tid gældende vedtægter.  
Ved indmeldelse af et juniormedlem 0 – 18 år, underskriver forældre/værge samtidig på, at denne indestår for 
betaling af et hvert økonomisk mellemværende junioren måtte få med Sydthy Golfklub.  
Et medlemskab af Sydthy Golfklub er gældende for et kalenderår ad gangen.  
Udmeldelse skal ske skriftligt senest den 30. september i et kalenderår med virkning for næstkommende 
kalenderår, idet medlemskabet ellers fortsætter for næste kalenderår.  
Sydthy Golfklub anvender nedenstående data til oprettelse og håndtering af dit medlemskab i henhold til 
klubbens privatlivspolitik. Ved underskrift på denne indmeldelsesblanket bekræfter du at være orienteret om 
klubbens vedtægter og privatlivspolitik, og at du er bekendtgjort med betingelserne for ændring af 
medlemskategori, udmeldelse m.v. 
Privatlivsdata og vedtægter er tilgængelige på klubbens hjemmeside. 

 

Fornavn og efternavn:_____________________________________ 

Fødselsdato og år:________________________________________ 

Adresse: ________________________________________________ 

Postnr. og by:____________________________________________ 

Telefon:_________________________________________________  

Mail:_____________________________________________ 

Nybegynderhold: ja____   Nej___ 

Er du / har været medlem af anden klub ?:_____________ Dgu. nr.__________ 

HCP i tidligere klub?:_______________________________________ 

Indmeldes gældende fra:_____________________ 

Junior 0 -18 år – kr. 1400,-   ja______ 

Juniormedlem 0 – 18 år, underskriver forældre/værge: ______________________________ 

Ynglinge 19 -25 år –kr.  2200,-    ja______ 

Voksne 26 -99 år – kr. 5100,-   ja ______ 

Langdistance – kr. 2000,-   ja______ 

Langdistance (Nvg og Morsø) – kr. 1000,-  ja______ 

Langdistance (Struer og Lemvig) – kr. 1200,-  ja______ 

Flexmedlem (afstand mere end 50 km) kr. 1000,- ja______ 

Flexplus (Max. 5x18hulsbanen) kr 2500,-  ja______ 

§ 5. Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at 

dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.  

 Medlemskab er bindene for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til den 1. januar.  

 

 

Dato:__________________________     Underskrift:________________________________________________________________ 

 

(Afleveres i postkassen til kontoret i klubhuset) 

 


