
  

 
 

   INDMELDELSESBLANKET 

Undertegnede ønsker medlemskab af Frederikssund Golfklub 

Et medlemskab af Frederikssund Golfklub, følger de til klubben til hver tid gældende vedtægter, som udleveres i for-

bindelse med indmeldelse i klubben. De opdaterede vedtægter kan til enhver tid ses på klubbens hjemmeside. 

Ved indmeldelse af juniormedlem (5-18 år) underskriver forældre/værge samtidig på, at denne indestår for betaling 

af et hvert økonomisk mellemværende junioren måtte få med klubben. 

Et medlemskab af Frederikssund Golfklub er gældende for et kalenderår, og fortsætter hele det kommende kalen-

derår, såfremt udmeldelse ikke er sket skriftligt til klubben, senest den 30. september. Udmeldelse er gældende 

fra 1. januar. 

Frederikssund Golfklub anvender nedenstående data til oprettelse og behandling af dit medlemskab, i henhold til 

klubbens privatlivspolitik, der er tilgængelig på klubbens hjemmeside. 

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 

NAVN: _______________________________________________________________ 

ADRESSE: _______________________________________________________________ 

POSTNR.: _________ BY: __________________________________________________ 

TELEFON: ____________________ FØDSELSDATO: __________________________ 

TELEFON: ____________________ (Forældre ved juniormedlemskab) 

EMAIL: Information _____________________________________________________ 

EMAIL: Faktura _________________________________________________________ 

EVENTUEL TIDLIGERE KLUB: _________________________  MEDLEMS NR. ___________ 

HANDICAP: _________ 

 

 

[__]  Jeg bekræfter ved min underskrift, at have fået udlevet  

         klubbens privatlivspolitik. 

 

Medlemskab (Udfyldes af FGK) 

[__] Senior [__] Ungsenior (19-30 år)   [__] Junior (5-18 år) 

[__] Senior Begynder  [__] Flex-A     [__] Flex-B 

Betaling : [__] Måned [__] Kvartal   [__] År 

 

Ved underskrift på denne indmeldelsesblanket bekræfter du, at du 

har fået udleveret klubbens vedtægter og, at du er bekendtgjort 

med betingelserne for ændring af medlemskategori, udmeldelse og ændringer af tilkøb. 

Jeg accepterer hermed, at jeg i forbindelse med mit medlemskab kan kontaktes telefonisk af andre medlemmer fra Frederikssund golfklub med 

henblik på at sikre, at jeg får det bedste ud af mit medlemskab. Dette kan eksempelvis være med information om aktiviteter, for at høre hvor-

dan jeg oplever mit medlemskab eller andre forhold vedrørende mit medlemskab. Jeg kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde dette samtykke 

ved at henvende mig i Frederikssund golfklub, sende mail til fgk@fgkgolf.dk. Information om klubbens privatlivspolitik, findes denne på 

www.fgkgolf.dk 

Underskrift medlem 

 

 

 

Ved junior, Underskrift forældre/værge  


