Lagans Golfklubb - Medlemsansökan 2021

Namn: ____________________________________ Personnr: _______________________
Adress: _________________________ Postnr: __________ Ort: _____________________
E-post: ____________________________________ Mobilnr: _______________________

Val av Medlemskap
Fullvärdigt medlemskap 26 år -

5700 kr

Studerande fullvärdig m .intyg 2400 kr

Fullvärdigt medlemskap 22-25 år

4500 kr

Greenfeemedlemskap

2200 kr

Distans LGK, folkbokförd >6 mil från LGK
endast medlem i LGK

4300 kr

Junior fullvärdig 19-21

2300 kr

Distans LGK, folkbokförd >6 mil från LGK
LGK som 2:a klubb

3700 kr

Junior fullvärdig 13-18 år

1200 kr

Handigolfmedlemskap fullvärdig
mot läkarintyg LSS

1000 kr

Vilande medlemskap

500 kr

Medlemskap med start 1/8 eller senare -50% och med start 1/9 eller senare -70% för innevarande år.
Matkuponger för 300 kr till golfrestaurangen/kiosken på Lagans Golfklubb tillkommer enligt medlemsbeslut på
fullvärdigt och distansmedlemskap. Städavgift 200 kr tillkommer även fullvärdigt medlemskap.
Välkommen och grattis till ett bra beslut – att bli medlem i Lagans Golfklubb. Vi kommer göra allt vi kan för att
du skall vara nöjd med ditt medlemskap och trivas i vår förening. Här kommer lite viktig info om ditt
medlemskap. Lagans Golfklubb är en förening och styrs därför av klubbens stadgar. Dessa finns att läsa på
klubbens hemsida, www.lagansgk.se. Klubbens viktiga beslut tas under årsmöten som hålls genom höst – och
vårmöten. Därför är det viktigt att du deltar i dessa möten. Det är din demokratiska rättighet. Annars riskerar du
att beslut tas som du inte kan påverka.
Viktig info för dig är att känna till är klubbens utträdesregler enligt stadgarna. Tänk på att du inför varje ny
säsong skall meddela eventuella justeringar av ditt medlemskap, allra senast 31 december.
Jag har tagit del av klubbens stadgar (måste kryssas i).
Blanketten ska skrivas ut, fyllas i och lämnas till kansliet eller skickas till Lagans Golfklubb, Vittarydsvägen 1
34150 Lagan, alternativt scannas och skickas till info@lagansgk.se.

Underskrift: __________________________
Datum: ____________________

