
Nyhedsbrev Januar 2021 

Samsø Golfklub  

 

 

Kontingent 2021 

Der er nu udsendt kontingentopkrævning for 2021, med betalingsfrist den 28. januar 2021.  

Medlemmer, der er tilmeldt PBS vil blive trukket automatisk den 28. januar. 

Medlemmer, der ikke er tilmeldt PBS skal selv sørge for betaling inden den 28. januar. 

Bestyrelsen har på mødet den 14. september 2020 godkendt følgende retningslinjer 
ved manglende overholdelse af betalingsfristen: 

1. Rykker med betalingsfrist 14. dage med tillæg af 100,00kr. i rykkergebyr 
2. Restance ud over 1 måned fra forfaldsdatoen medfører fratagelse af 

spillerettigheder og medlemmets spillestatus i DGU’s centrale database 
inddrages. Medlemmet mister dermed sin spilleret på Samsø Golfklubs 
bane, ligesom medlemmet herefter heller ikke kan spille greenfee på andre 
baner. Manglende betaling af det pålagte rykkergebyr på kr. 100,00 har 
samme konsekvenser. 
Spillerettighederne genindtræder ved betaling af restance inkl. rykkergebyr.  

Eksklusion: 

Restance udover 3 måneder medfører eksklusion (§4), medmindre bestyrelsen finder 
rimelig grund til at dispensere herfra 

Medlemskabet kan først genoptages, når hele restancen er betalt 

 

Der udsendes ikke års mærker til de enkelte medlemmer 

 

Generalforsamling 

Årets generalforsamling er planlagt til den 6. marts kl. 10.00. Om 
generalforsamlingen kan afholdes som planlagt vil afhænge af de til den tid 
gældende regler om forsamlinger m.m.  

Der vil senere blive udsendt nye informationer omkring generalforsamlingen.  



Forslag til behandling på generalforsamlingen. 

Husk fristen for fremsendelse af forslag i henhold til vedtægternes §6 er den 10. Februar.  

Forslagene fremsendes til formanden sorensen.henrik@outlook.dk  

 

Videreføres i 2021 

Følgende ordninger i 2020 videreføres i 2021: 

 Gratis bolde på driving range til medlemmer og gree fee gæster 

 Rabat på kr. 150,00 til gæster (fuldtid/fuldtid) bestilles af klubmedlem.  

 

Tag på Klubhus  

Der skal skiftes tag på klubhus og dette gøres af frivillige i klubben.  

Opstart fredag den 5/2-21 og de efterfølgende 2 weekender 

Kontakt Lasse Bundgaard 24247225 hvis i vil hjælpe til dette.  

Hvis vejret ikke tillader det eller COVID-19 restriktioner forbyder det ,bliver det rykket.  

 

Hilsen 

Bestyrelsen  


