
Spelrättsbestämmelser för ÄNGSÖ GK

1. Spelrättens ”nominella värde” 8 000 kr och klubben utfärdar 1000
stycken spelrätter.

2. Alla medlemmar som betalt mer än 8 000 kr i medlemslån återfår
överskjutande del såsom rabatt på de närmast kommande fyra årens
årsavgifter med en fjärdedel per år.

3. Alla medlemmar som betalt mindre än 8 000 kr i fullbetalt medlemslån
erhåller en spelrätt.

4. Alla medlemmar som betalt mindre än 8 000 kr och amorterar på
medlemslån ska erlägga resterande belopp upp till 8 000 kr senast 09-
03-31 för att erhålla en spelrätt.

5. Medlemmar som idag är passiv medlem har rätt att behålla sin fordran
oförändrad och ska varje år betala passiv medlemsavgift.

6. Passiv medlem som betalt mer än 8 000 kr i medlemslån och vill
aktivera medlemskapet återfår överskjutande del såsom rabatt på de
närmast kommande fyra årens årsavgifter med en fjärdedel per år.

7. Passiv medlem som betalt mindre än 8 000 kr i fullbetalt medlemslån
erhåller en spelrätt vid aktivering av medlemskapet.

8. Medlem som är senior 22-25 år och betalt 6 000 kr i fullbetalt
medlemslån erhåller en spelrätt.

9. Medlem som är senior 22-25 år och avbetalar på medlemslånet ska
betala upp till 6 000 kr senast 09-03-31 för att erhålla en spelrätt.

10. Spelrättsbevis krävs för fullvärdiga medlemmar från och med 22 års
ålder samt för vardagsmedlemmar, non resident och småbarns-
föräldrar.

11. Medlem som är 21 år i år, 2008, måste förvärva spelrätt för 2009 för
6 000 kr senast 09-03-31.

12. Provmedlem under 2008 ska erlägga 6 800 kr senast 09-03-31 för att
erhålla en spelrätt. Provmedlem som ej erlägger beloppet förlorar sin
inbetalning på 1 200 kr.

13. Yngre provmedlem under 2008 ska erlägga 5 400 kr senast 09-03-31
för att erhålla en spelrätt. Provmedlem som ej erlägger beloppet
förlorar sin inbetalning på 600 kr.

14. Ängsö GK säljer sina spelrätter till nominellt värde 8 000 kr.
15. Medlem som önskar överlåta sin spelrätt har rätt att annonsera

överlåtelsen på Ängsö GK:s hemsida. Ängsö GK förmedlar spelrätten
vid förfrågan från potentiell medlem.

16. Ängsö GK debiterar en inträdesavgift på 500 kr för varje ny medlem
som förvärvar spelrättsbevis.

17. Medlem med spelrättsbevis som önskar vara passiv medlem ska betala
passiv årsavgift.

18. Innehavare av spelrätt är skyldig att erlägga minst passiv
medlemsavgift.

19. Spelrättsinnehavare måste vara skuldfri gentemot klubben för att
kunna registrera överlåtelse av spelrätt på annan person.

20. Spelrättsinnehavare kan inte inneha greenfeemedlemskap.



21. Medlem med spelrättsbevis kan hyra ut sin spelrätt för helt år om
anmälan till Ängsö GK inkommer senast den 31 december året före
uthyrningsåret. Ängsö GK debiterar uthyraren en administrationsavgift
på 200 kr per år utöver den årliga passiva avgiften.

22. Medlem som begärt utträde med återbetalning av medlemslån efter
08-09-21 äger ej rätt att bli medlem i Ängsö GK inom 2 år från det
datum utträdet begärdes.


