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För verksamhetsåret 2019 föreslår KKGK:s styrelse årsmötet att besluta om 
följande avgifter/medlemskapsformer. Förslag

2017 2018 2019
Flexmedlemskap 1095 1195 1195

1 st. fri greenfeebiljett ingår  
Vardagsmedlemskap 3655 3755 3755
Fritt spel alla vardagar

5155 5255 5255
Fritt spel alla dagar

Golfbil 2 ggr under 2019 utan kostnad

Dubbelmedlemskap 3500 3500 3500
Fritt spel alla dagar för dig som är fullvärdig medlem i en annan Svensk golfklubb ansluten till SGF.
Vi gör en bedömning om medlemskapet på den första klubben ger rättighet att teckna dubbelmedlemskap.

Ungdomsmedlemskap
Knatte t.o.m. 12 år 500 500 500
Yngre Junior 13 t.o.m. 16 år 500 500 500

2250 1995 1995

Senior/ung 24-30 år 4000 4000

Nybörjarmedlemskap 1995
Rätt att spela på banan på anvisade tider

Passivt medlemskap(endast spelrättsmedlemmar)
500 500 500

möjlighet finnas att söka passivt medlemskap

OBS !!!

en städavgift på 300:- att debiteras. Avgiften kommer att 
återfås vid medverkan på en av två städdagar under 2019 alt.
medverkan vid ett tillfälle med "Finliret"eller agerat starter vid
behov.
OBS !!!

1 st. personlig greenfeebiljett att användas valfritt.

Kostnad för spel på banan 120:-/rond på vardag
Kostnad för spel på banan Lörd./Sönd. Och "röda dagar" SEK 300:-efter kl. 14.00  130:-

Kostnad för spel på banan Lörd./Sönd. Och "röda dagar" SEK 300:- efter kl. 14.00 130:-

Årsmedlem

Rangebollar till ett värde av 200:- ingår
3 gäster fritt under 2019 endast tillsammans med årsmedlem

Äldre Junior 17  t.o.m. 23 år
Drivingrangebollar  värde 200:- är inkluderade.

Samma villkor som för Årsmedlem

För medlemar med godtagbart skäl, kommer även under 2019

För årsmedlemmar och vardagsmedlemmar kommer

Om årsavgiften finns på SGK:s konto senast 31 dec. 2018 tillgodoskrivs



Övriga avgifter 2017 2018 2019
Förseningsavgift 300 300 300
Registreringsavgift 0 0 0
Hanteringsavgift 400 400 400
Upplåtelseavgift 400 400 400

efter skriftlig anmodan och sedan skriftligen informerats om att klubben häver

spelrätt vid Kungälv-Kode Golfbana".

Golfbana" punkt 3 när medlem upplåter sin spelrätt för ett kalenderår. 
Avgiften inkluderar klubbavgift, förbundsavgift och administration och gäller
för ett kalenderår

Kode i oktober 2018

Kungälv-Kode GK
Styrelsen

Registreringsavgift debiteras vid inträde i klubben enl. § 10 i stadgarna.
Förseningsavgift debiteras när avgiften inte betalas i föreskriven tid.
Hanteringsavgift debiteras medlem som inte betalat sina avgifter inom 30 dgr

rätten till spelrätten enl § 11 i stadgarna samt punkt 2b "Bestämmelser om

Upplåtelseavgift debiteras enl. "Bestämmelser om spelrätt vid Kungälv-Kode
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