Baggrund for ændring af vedtægter
Blokhus Golf Klub er i en situation med stagnerende medlemstal. Vi har oplevet en tilgang i 2020, som
formentlig skyldes en kombination af flere ting.
Vi har i bestyrelsen en ambition om dels flere medlemmer og gerne i både den yngre og ældre ende samt
en fastholdelse, når kroppen kan begynde at knirke lidt og 18 hullers golf kan synes langt.
Og selvom rekrutteringen i år har været en stor succes, men nu skal alle de nye prøvemedlemmer ind over
stregen og flere nye skal ind i ”folden” fremadrettet.
Vi har tidligere argumenteret for vores aldrene gennemsnitsalder og kombineret med at Jammerbugt
kommune og mere præcist Blokhus/Hune er et af de områder i Danmark med den højst gennemsnitsalder.
Dette er fakta, som vi ikke kan gøre noget ved. Men vi kan gøre det mere attraktivt for medlemmer under
40 år og over 78 år at spille golf i Blokhus Golf Klub.
Vi vil gerne fastholde de yngre medlemmer vi allerede har fået, ved en tilgang af flere. Vi ønsker at
nedbringe gennemsnitsalderen, for at sikre os mod en større medlemsafgang pga. alder. Samtidig vil vi jo
gerne bibeholde de ældre medlemmer, ved at det bliver billigere for dem over 78 at bevare et A
medlemskab.
Generelt er de yngre udfordret på at det her er deres sport nr. 2, eller de får børn og har mindre tid til at
være på golfbanen, og så vælger man det måske fra, hvis det er for dyrt.
Vores store ønske med det her, er fortsat at understøtte den store tilgang af medlemmer der allerede er
sket.
Herudover har det været året for genforhandling af lejeaftalen med Blokhus Golf Klub. Fokus fra
bestyrelsens side har ligget med et fokus om at kontingentet ikke skal/må stige.

Forslag til ændring af vedtægter
I forlængelse af vores motivation forslår bestyrelsens dels denne vedtægtsændring og herefter en ændring
af kontingentsatser: (Ændring ses med rødt)

§3.1:
Klubben kan optage aktive medlemmer med spilleret til golfanlægget i forskellige medlemskategorier som
er:
Junior A fra 0 år til og med 8 år, Junior B fra 9 år til og med 18 år, Ynglinge senior fra 19 år til og med 25 år,
Ung senior fra 26 år til 40 år, Senior fra 41 år til 77 år og Veteran fra 78 år. Medlemskabet og betalingen
gælder således for hele det kalenderår hvor medlemmet fylder år, uanset tidspunktet i kalenderåret.

Forslag til fremtidigt kontingent:

Kategori

Nuværende

Oplæg

Senior A-medlem
Veteran (fra 78 år)
Ung senior (26-40 år)
Ynglinge (19-25 år)
Junior A (9-18 år)
Junior B (0-8 år)
Long Distance
Flex A
Flex B
Flex C

6.445,-

6.450,4.350,4.350,2.175,1.040,520,4.105,2.810,1.555,725,-

3.225,1.040,520,4.105,2.810,1.555,725,-

2% stigning frem til 2023
6.840,6.840,6.840,3.355,1.105,552,4.359,2.986,1.654,770,-

