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Av årsavgiften utgör Medlemsavgiften 800 kronor för senior (22+) och 350 kronor för junior (0-21). Resterande
del är spelavgift som berättigar till friskvårdsbidraget. Möjlighet till delbetalning finns.

Noter och förtydligande avseende medlemskapen och dess bestämmelser:
Nya medlemmar har möjlighet till medlemskap heltid eller vardag utan krav på spelrättsbevis under år 1.
Spelrättsbevis behöver, för medlemskap med krav på spelrättsinnehav, ej förvärvas förrän det år då man fyller 31 år.

Not. 1 – HELTID
Medlemsskapet innebär obegränsat spel året runt, inklusive Medlemsförmåner* alla dagar och medlem har rätt till 3
bokade tider i systemet samtidigt.

Not.2 – VARDAG
Medlemsskapet innebär obegränsat spel på helgfria vardagar året om, samt lördag, söndag och helgdag under perioden
18/10 – 20/3. Under övrig tid betalas halv greenfee vid spel på lördag, söndag och helgdag. Medlemsförmåner* ingår
alla dagar och medlem har rätt till 3 bokade tider i systemet samtidigt.

Not. 3 – GF MEDLEM
Medlemsskapet innebär att man kan spela greenfee på Mölle GK och andra banor, och rätt till 3 bokade tider i
systemet samtidigt. Medlem med spelrättsbevis får 2 greenfee biljetter på Mölle GK, och medlem utan spelrättsbevis
får 1 greenfee biljett på Mölle GK. I båda fallen är biljetterna giltiga under 2022. Medlemsförmåner* ingår inte.

Not. 4 – FAMILJ
Medlemsskapet innebär obegränsat spel året runt, 3 bokade tider i systemet samtidigt och inkluderar
Medlemsförmåner*. Medlemskapet gäller för familj med 2 heltidsmedlemmar och med juniorer (0-21 år). Max
beloppet är 16.500 kronor per familj.

Not. 5 – STUDENT
Medlemsskapet riktar sig mot heltidsstuderande senior som inte är äldre än 35 år och kan uppvisa CSN intyg. Medlem
har rätt till 3 bokade tider i systemet samtidigt samt rätt till obegränsat spel, spelrättsbevis krävs inte och
Medlemsförmåner* ingår inte.

Not. 6 – NYBÖRJARE
Medlemsskapet gäller under nybörjarutbildning med klubbens Pro, s k ”faddermedlemskap”, och innebär obegränsat
med spel. Medlemsförmåner* ingår inte i detta medlemskap, som kan tecknas under max 2 år. Medlem har rätt till 3
bokade tider i systemet samtidigt och behöver inte ha spelrättsbevis under år 1-2.

Not. 7 – FÖRSTA ÅRS
Medlemsskapet är till för de personer som inte varit medlemmar de senaste tre åren (dvs 2019-2021) och innebär
obegränsat spel under 2022 utan krav på spelrättsbevis och med rätt till 3 bokade tider i systemet samtidigt. Kostnaden
motsvarar 50% av för åldersgruppen rådande årsavgift, och inkluderar Medlemsförmåner*.

Not. 8 – KLUBB
Medlemskapet är ett alternativ till utträde för de medlemmar som är 75 år eller äldre och avser sluta spela
och/eller tänkt utträda ur klubben – medlemmar som vi på ett omtänksamt sätt vill behålla kontakten med som
del av ”vi på Mölle GK” och erbjuda aktivt klubbliv och gemenskap.
Efterskänk din spelrätt till klubben och fortsätt få alla medlemsutskick liksom rätt att delta i organiserade
klubbaktiviteter utanför spel och tävlingar. Då ingen medlemsavgift tas ut ingår inte något spel eller
splerelaterade medlemsförmåner* i överenskommelsen, men visst tillåter klubben att du spelar några hål vid
enstaka tillfällen på tider då banan inte är fullbelagd. Kontakta receptionen i förväg och kontrollera hur upptaget
det är – om receptionen ger klartecken kan du gå ut och spela 5 hål.

Not. 9 – PASSIV
Medlemskapet avser de medlemmar som var befirade att konvertera vid spelrättskonverteringen. Vid framtida
konvertering makuleras deras lån och ersätts med ett spelrättsbevis. Vid utträde återbetalas lån med nominellt belopp.
MedlemsförmånerÄ ingår inte i detta medlemskap.

* Medlemsförmåner
•

•
•
•
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•
•

Spelutbyte Mölle GK – S:t Arild GK innebär möjligheten att med undantag för prioden 1 juni – 31 augusti
spela gratis på varandras klubbar. Heltidsmedlem har rätt att spela alla dagar och vardagsmedlem under
vardagar. Den medlem i Mölle Golfklubb som på samma villkor som ovan vill spela på S:t Arild Golfklubb
under perioden 1 juni – 31 augusti erlägger en ”sommar greenfee” till S:t Arild på 2 000 kronor. För
medlemmar i S:t Arild gäller det omvända förhållandet.
Rabatterad greenfee på klubbens utbytesklubbar
Tidbokningsfördelar
100 kronor i rabatt vid spel med medlem för samtliga gäster i bollen
Möjlighet att delta i serie- och tävlingsspel liksom annan representation om medlem valt Mölle GK som
hemmaklubb
Rätt att spela i utlysta utbytestävlingar med S:t Arild GK och Höganäs GK utan att betala greenfee
Medlemsrabatt 100 kronor vid hyra av golfbil (200 kronor rabatt vid uppvisande av läkarintyg)

Medlemsskapet är personligt och löper kalendersårsvis om inget annat meddelats (1/1 – 31/12) med
automatisk kalendersårsvis förlängning, om det inte sagts upp i enlighet med stadgarna.
Medlemmens uppsägning, alternativt förändring av medlemskategori, av medlemsskapet ska ske
skriftligen via brev eller e-post och vara klubbens kansli tillhanda minst 1 månad (30/11) före
utgången av det årsskifte (31/12) till vilket medlemsskapet ska upphöra eller förändras. I annat fall
förlängs medlemsskapet med ett kalenderår i taget.

Enligt stadgarna 13:4 ska avgifterna vara inbetalda senast 31/1 (2022).
Förseningsavgift debiteras med 100 kronor per månad vid försening plus en administrationskostnad
om 200 kronor per påminnelse.

