
Kontingent i Dejbjerg Golf Klub 
Som fuldgyldigt medlem af Dejbjerg Golf Klub er du velkommen til at bruge klubbens faciliteter ubegrænset 
året rundt – dvs. du må spille på den store 18-huls bane, du må spille på Pay & Play banen, du må bruge 
træningsanlægget, og du må bruge faciliteterne i klubhuset. 
 
Klubben har følgende kategorier af fuldgyldige medlemmer: Juniorer, Ynglinge, Seniorer og Studerende. 
 
Øvrige medlemskategorier er: 
Flexmedlemmer – med følgende rettigheder: 
Du har ret til at spille ubegrænset mod betaling af greenfee i Dejbjerg Golf Klub med 50 kr. i rabat på 
normal greenfee (gælder både 18 hullers banen og Pay & Play banen). 
Du får et DGU-kort med mærket ”F”, og du må spille greenfee i de klubber som tillader flexmedlemmer fra 
andre klubber at spille. Dette er altid til fuld greenfee. 
Fri brug af alle træningsfaciliteter og faciliteter i klubhuset. 
Dejbjerg Golf Klub administrerer dit handicap. 
Du kan til enhver tid ændre til et fuldtidsmedlemskab mod at betale kontingent for de resterende antal 
måneder. 
Du har stemmeret til klubbens generalforsamling. 
 
Fjernmedlemmer – For at kunne blive fjernmedlem skal du kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af 
en anden golfklub under DGU. Du kan kun tegne et fjernmedlemskab, hvis du bor længere væk fra Dejbjerg 
Golf Klub end fra din hjemmeklub. 

 
Pay & Play medlemmer – med ret til ubegrænset spil på Pay & Play banen, ubegrænset brug af 
træningsfaciliteter samt klubhusets faciliteter.  
 
Prøvemedlemmer – med specielle vilkår, som udleveres ved indmeldelsen. 
 
Passive medlemmer. 
 
På grund af omlægning af regnskabsåret, så det fremover følger kalenderåret, bliver der pr. 1. 
september 2018 opkrævet en rate på ¼ af årskontingentet.  
Betalingsterminerne bliver herefter 1. februar og 1. august. 
 

Aktuelle kontingentsatser   
 
Medlemskategori Årskontingent Betalingsterminer 
  1. rate 2. rate 
 
Senior kr. 5.400 kr. 2.700 kr. 2.700 
 
Ynglinge 19 – 25 år og Studerende 26 – 30 år kr. 2.500 kr. 1.250 kr. 1.250 
 
Junior 6 – 9 år kr. 300 kr. 300 
 
Junior 10 – 18 år kr. 500 kr. 500 
 
Flexmedlem kr. 1.000 kr. 1.000 
 
Fjernmedlem kr. 1.400 kr. 1.400 
 
Pay & Play medlem kr. 1.200 kr. 1.200 
 
Prøvemedlem kr. 500 kr. 500 
 
Passiv kr. 460 kr. 460 



Satser for årlig leje af skabe og garageplads 
 
Almindeligt skab (uden el) kr. 330 
 
Skab til el-vogn kr. 665 
 
Garageplads til el-scooter kr. 865 
 
Garageplads til el-golfbil kr. 1.420 
 
Garageplads til benzin golfbil kr. 1.120 
 
Alle lejebeløb betales sammen med 1. rate af kontingentet. 
 
 
 

 

 


