
Medlems vilkår i Juelsminde Golfklub. 

Fuldt medlemskab: 
INGEN INDSKUD. 7.100 kr./år i senior kontingent + 100 kr./år til træningsfaciliteter/driving range kort, som 
er obligatorisk. Udmeldelse meddeles senest 3 mdr. før 1/1 eller 1/7. Seniormedlemmer har 2 stemmer på 
klubbens generalforsamling 
 
Ynglingemedlemskab: 
INGEN INDSKUD. 3.200 kr./år i kontingent + 100 kr./år til træningsfaciliteter/driving range, som er obligato-
risk. Udmeldelse senest 3 mdr. før 1/1 eller 1/7. Ynglinge er fra 19 år - til og med det år medlemmet fylder 
25 år. Ynglinge medlemmer har 2 stemmer på klubbens generalforsamling. 
 
Studiemedlemskab: 
INGEN INDSKUD. Kr. 3.200 kr./år. + 100 kr./år til træningsfaciliteter/driving range, som er obligatorisk. Ud-
meldelse senest 3 mdr. før 1/1 eller 1/7. Medlemmer som er SU berettiget eller med dokumentation på 
lærlingekontrakt eller lign. er under uddannelse/elev/i lære. Medlemskabet giver fuld spille ret. Medlem-
met har 2 stemmer på klubbens generalforsamling. Studiemedlemmer kan IKKE erhverve sig Fritspil kort. 
 
Junior medlemskab: 
INGEN INDSKUD. Mini Jr. 5-9 år 500 kr./år i kontingent. Junior 10-18 år 1000 kr./år  
Udmeldelse senest 3 mdr. før 1/1 eller 1/7. Man er junior til og med det år medlemmet fylder 18 år. 
Juniorer har 1 stemme på klubbens generalforsamling. 
 
Junior ordning:  
Alle seniormedlemmer som er fuldtidsmedlemmer og betaler fuldt medlemskab, må have en junior tilknyt-
tet uden beregning. 
 
Flex medlemskab:  
INGEN INDSKUD. 1.800 kr./år i fast kontingent til Juelsminde Golfklub. I medlemskabet følger de to første 
årlige runder golf i Juelsminde Golfklub U/B. Der betales fuld Greenfee når banen benyttes, og man mister 
de rettigheder som fuldtids medlemmer har. Dvs. at man ikke kan være medlem af klubber i klubberne, el-
ler benytte sig af Juelsminde Golfklubs rabatordninger med andre klubber eller købe Fritspils kort til Østjysk 
Golfring. 
Ved overgang fra fuldtids medlemskab til Flex medlemskab er der en karenstid på 6 måneder, dvs. at status 
ændringer kun kan ske den 1/1 eller 1/7. Meddelelse om status ændring skal være klubben i hænde senest 
3 måneder før den 1/1 eller 1/7. Flex medlemmer kan ikke konvertere til passivt medlemskab. Flex med-
lemmer har ikke stemmeret på klubbens Generalforsamling.  
 
Passive medlemmer i Juelsminde Golfklub: 
Kr. 850 kr./år. Passive medlemmer kan benytte banen, mod henvendelse til sekretariat, der betales fuld 
Greenfee. Passive kan ikke være medlem af klubber i klubberne, og der gives kun spilleret i Juelsminde 
Golfklub. Der kan ikke Bookes tider i Golfbox, spille tider skal bookes igennem sekretariatet. Passive med-
lemmer har ikke stemmeret på klubbens Generalforsamling. 
 
Long Distance (LD) medlemmer: 
INGEN INDSKUD. 3.400 kr./år i Long Distance kontingent. 
For at kunne optages som LD medlem i Juelsminde Golfklub, skal man være fuldgyldig medlem i en hjem-
meklub. Der er ingen indskud og ingen krav om kilometer afstand til hjemmeklubben. 
LD medlemmer kan spille i Juelsminde Golfklub uden betaling af Greenfee. LD medlemmer kan benytte sig 
af indgåede aftaler med andre klubber om spil for reduceret Greenfee. LD medlemmer kan IKKE erhverve 
sig Fritspil kort. LD medlemmer har 1 stemme på klubbens Generalforsamling. 


