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Indmeldelse i Halsted Kloster Golfklub 

Kopi udleveres til medlemmet 
 

 
Ved underskrift nedenfor accepterer jeg, at mit medlemskab af Halsted Kloster Golfklub 
følger de for klubben til hver tid gældende vedtægter. Kopi af vedtægterne er udleveret i 
forbindelse med denne indmeldelse i klubben. De opdaterede vedtægter kan til enhver tid 
ses på klubbens hjemmeside www.halstedklostergolfklub.dk. 
 
Ved indmeldelse af et juniormedlem (13-18 år) underskriver forældre/værge samtidig på, 
at denne indestår for betaling af et hvert økonomisk mellemværende junioren måtte få 
med Halsted Kloster Golfklub. 
 
Et medlemskab af Halsted Kloster Golfklub er gældende for et kalenderår ad gangen. 
Udmeldelse skal ske skriftligt over for klubbens kasserer og skal finde sted forud for en 
kontingentrates forfald. 
 
Halsted kloster Golfklub anvender nedenstående data til oprettelse og håndtering af dit 
medlemskab i henhold til klubbens privatlivspolitik. 
 
Ved underskrift på denne indmeldelsesblanket bekræfter du, at du har fået oplyst, hvor 
(www.halstedklostergolfklub) du kan hente klubbens vedtægter og privatlivspolitik, og at du 
er bekendtgjort med betingelserne for ændring af medlemskategori, udmeldelse m.v. 
 
  
 
 
UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 
 
NAVN: ___________________________________ 
ADRESSE: ____________________________ 
POSTNR.: _________     
BY: ______________________________ 
TELEFON: ____________________     
FØDSELSDATO: ______________________ 
EMAIL: _____________________________ 
 
INDMELDESLSESDATO:______________________ 
 
EVENTUEL TIDLIGERE KLUB: _________________________   
HANDICAP:_________ 
 

 

http://www.halstedklostergolfklub.dk/
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Sæt X Medlemskategori Årskontingent kr. Boldgebyr kr. pr. år 

 Senior (26 år-) 6.000 300 

 Ungsenior (19-25 år)  3.000 300 

 Junior (13-18 år) 1.500 300 

 Mini-putter ( 0-12 år) 600 300 

 Flexmedlem inkl. 3 stk greenfee 1.250  (1 rate 1. 

feb.) 

300 

 Firmamedlem pr. person 6.000 300 

 Long distance (+ 100 km) * se note 3.600 300 

 Senior distance +100 * se note 3.600 300 

 Passiv par-3 bane 1.365  

 Passiv 540  

•  Long Distance +100 kan deles mellem op til 3 personer, HKG sekundær klub 

•  Senior Distance +100 kan deles mellem 3 personer, HKG som hjemklub 

 

HALSTED DEN:_____________________________ 

 

___________________________                    _____________________________ 

Underskrift medlem                                                        Forældre/værge V/juniormedlem 

 

 

 

Sagsbehandler navn:________________________________________ 

 

 

 

http://www.halstedklostergolfklub.dk/

