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Bestyrelsen har følgende 

kontingentforslag 

til 

generalforsamlingen 2018 
 

Kontingentforslag 1 

Der opkræves i 2018 et ekstraordinært kontingent: 

• Senior fuldtidsmedlemmer: 500 kr Dette udløser 2 green fee billetter - værdi 700 kr. 

•  Flexmedlemmer og distance medlemmer: 250 kr. Dette udløser 1 green fee billet, værdi 350 kr. 

o Se i øvrigt nærmere forklaring på side 2  

Kontingentet for 2019 hæves for  

• Senior fuldtidsmedllemmer med 500 kr til 5400 kr årligt 

• Flexmedlemmer med 250 kr til 2300 kr årligt 

• Distance medlemmer med 250 kr til 3150 kr. årligt 

• Øvrige medlemsformer uændret kontingent i 2019 

Ekstraordinært kontingent opkræves i juni 2018 i én rate 

Såfremt forslag 1 ikke bliver vedtaget foreslås følgende: 

Kontingentforslag 2 

Kontingentet for 2019:  

• Senior fuldtidsmedlemmer:  hæves med 600 kr til 5500 kr årligt 

• Flexmedlemmer hæves med 300 kr.  til 2350 kr årligt 

• Distancemedlemmer hæves med 300 kr. til 3200 kr årligt 

• Øvrige medlemsformer: uændret kontingent 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indskud 2019:  foreslås uændret: 0 kr  
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Kontingentforslag 1 – Hvad får vi? 

• Provenuet af det ekstraordinære kontingent i 2018 bliver ca. 380.000 som vil indgå i lejeaftalen 

med Hans Larsen og iflg aftale være øremærket til opgradering af anlægget. 

• Projektet omhandler følgende aktiviteter og tidsplan  

o Green 3 og 9 omlægges fra august 2018 (jvf. oplæg Thomas banekonsulent DGU) 

▪ Der etableres midlertidige greens snarest muligt i 2018  

o Teestederne der trænger skal rettes så mindst 6 teesteder i løbet af 2018 og resten i 2019 

▪ Teesteder der trænger er følgende: 

• Herrer 3,5,7,16,17,18 

• Damer 3,5,13,16,17,18 

o Bunkers bliver gennemgået og drænet hvor det er nødvendigt samt efterfyldt med 

bunkersand så alle lever op til standarden senest medio 2019 

o Ny Hul 2 green på 6 huls banen etableres snarest muligt i 2018, således at den kan være 

klar til brug i 2019.  

Disse tiltag løser de væsentligste anker omkring MidtGolfs baner (GolfSpilleren I Centrum feedback) og kan 

ikke financiers af den nuværende lejeindtægt fra klubben.  

380.000 kr dækker ikke de faktiske omkostninger, men nok til at arbejdet kan igangsættes i 2018 således at 

alle tiltag er færdiggjort i løbet af 2019 

Bestyrelsen håber meget på at vinde forståelse for Forslag 1, da dette vil betyde en væsentlig 

opgradering af baneanlægget.  

 

Forslag 2: 

De forbedringer der er ønskelige kan ikke igangsættes foreløbig da den allerede i 2017 varslede 

kontingentstigning for 2019 i det store og hele skal dække almindelig baneleje forhøjelse. En stigning på 

600 kr i 2019 i stedet for 500 kr, betyder, at vi over 5 år får det samme provenu ind som den 

ekstraordinære betaling på 500 kr i 2018.  

 

På bestyrelsens vegne 

Erling Hviid 


