
	  

STYRELSENS FÖRSLAG FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 

	  
Med	  insats	   Utan	  insats	  

Årsavgifter	  (kr)	   2015	   2015	  
Senior	  27	  år	  och	  uppåt	   4650	   5650	  

Yngre	  senior	  22-‐26	  år	   2550	   2550	  

Vardagsmedlem	  (spel	  vard.	  före	  15.00)	   3825	   4800	  

Studentmedlem	  (bevis	  krävs)	   2400	   2400	  

Junior	  19-‐21	  	  år	   	  	   2150	  

Junior	  15-‐18	  	  år	   	  	   1325	  

Junior	  7-‐14	  	  år	   	  	   925	  

Knatte	  0-‐6	  år	   	  	   350	  

Passiv	   500	   500	  

Distansmedlem	  boende	  utomlands	  	   1050	   1150	  

Greenfeemedlem	  senior	  ink	  två	  greenfeebilj.	   1300	   2100	  

Äkta	  makar/sambor	  med	  barn	  under	  7	  år	  (en	  av	  
parterna)	  vid	  spel	  enbart	  VGK	   1550	   1700	  

Förbokningsavgift	  (medlem)	   50	  p/p	   50	  p/p	  

Hyra	  av	  golfbil	  med	  läkarintyg	  (medlem)	   100	   100	  

Hyra	  av	  golfbil	  övriga	   250	   250	  

 
Förseningsavgift 
Styrelsen föreslår att en förseningsavgift på 200 kr tas ut om inte fakturor betalas i tid. 
 
Medlemsinsats 
Styrelsen föreslår att seniormedlemmar även fortsättningsvis betalar 7 500 kr i kapitalinsats. 
Nuvarande medlemmar med högre kapitalinsats har liksom tidigare möjlighet att överlåta den del av 
kapitalinsatsen som överstiger 7 500 kr till en ny icke passiv medlem, som betalar årsavgift för 2015 
(dvs. en person som inte hade kapitalinsats 2014). Yngre seniorer betalar 4000 kr i kapitalinsats. Hela 
kapitalinsatsen, oavsett belopp, återbetalas självfallet inom ett år efter utträde enligt stadgarna. Vidare 
förslår styrelsen att klubben fortsätter att amortera av de delar av kapitalinsatsen som överstiger 7500. 
För 2015 föreslås att klubben återbetalar 1500 kr per medlem till dem som har 10 500 kr i 
kapitalinsats.  
 
Städavgift 
Styrelsen föreslår städavgift enligt följande för aktiva medlemmar. 
 Seniorer: 300 kr, Yngre seniorer och A-juniorer: 200 kr 
Avgiften faktureras i samband med årsavgiften och återbetalas på städdagen eller inom kort därefter. 
 
Skåpavgift 
Styrelsen föreslår oförändrad avgift: Små skåp: 200 kr, mellanskåp 350 kr, stort skåp 500 kr 
 
Greenfee för vardagsmedlemmar 
Styrelsen föreslår oförändrad greenfee till 220 kr efter 15.00 på vardagar och alla helgdagar.  
 
Distansmedlem boende utomlands 
Styrelsen föreslår oförändrad greenfee till 220 kr alla dagar.  
 
Greefeemedlemmar 
Styrelsen föreslår oförändrad rabatt, 100 kronor, alla dagar. 
 


