
8A – PENSIONIST MEDLEMSKAB 

Der genindføres et medlemskategori ”Pensionist medlemskab” for pensionister, der er fyldt 65 år og 
ikke har erhvervsarbejde, samt har indbetalt indskud på lige vilkår som fuldtidsmedlemmer eller har 
været medlem af Vejle Golf Club forud for indførelse af betaling af indskud. 
 
Pensionistmedlemmer er at betragte som fuldgyldige medlemmer med traditionelt DGU-kort. 
Kontingent for pensionistmedlemmer fastsættes således, at den halvårlige/årlige kontingent for 
denne kategori er med reduktion af 27% i forhold til fuldtidsmedlemmer. 
 
Motivation for forslaget 

I VGC forsvandt begrebet pensionsmedlemskabet i 2011 i forbindelse med indførelse at det af DGU 
indførte Fleksmedlemskab. På generalforsamlingen i 2011 blev de nuværende medlemskategorier 
præsenteret og vedtaget. Under generalforsamlingens behandling blev det ikke nævnt, at begrebet 
Pensionsmedlemmer ikke længere ville eksistere. 
 
Denne ændring havde meget negative konsekvenser for klubbens pensionistmedlemmer, bl.a. 
De kunne ikke længere deltage i klubmatcher, herunder åbningsmatchen, ægtepar matcher, kanin 
matcher m.fl. uden at skulle betale halv greenfee. 
 
De kunne ikke længere deltage i Regionsgolf Danmarks turneringer 
De havde ikke længere adgang til at benytte greenfee aftaler 
De kunne ikke erhverve sig TeeTime kortet 
De kunne ikke erhverve sig Golfhæftet 
 
Ved at genindføre Pensionistmedlemskab jf. ovenstående forslag, vil ovennævnte begrænsninger 
ikke længere være gældende. 
 
På den anden side, kan der forventes flere deltagere i klubmatcher og dermed øget indtægter i 
turneringsfee samt større omsætning i restauranten. 
 
Venlig hilsen 
Jill Hanghøj, medlemsnr. 1635 Kurt Søndergaard, medlemsnr. 1143  
Kaj Plagborg, medlemsnr. 357 Joan Vad, medlemsnr. 1257 
Knud Højgaard, medlemsnr. 1255 Ernst Feld, medlemsnr. 1252 
Bjarne Bladbjerg, medlemsnr. 945 Birgit Feld, medlemsnr. 1251 
Finn Lund, medlemsnr. 637 Preben Hanghøj, medlemsnr. 1634 
 

Bestyrelsens indstilling omkring forslag 8A: 
Vedtagelse af forslaget vil betyde en manglende kontingentindtægt på ca. kr. 350.000,- i forhold til 
bestyrelsens fremlagte budget for 2013. Vedtages forslaget vil kontingentet for fuldtidsmedlemmer 
stige ekstraordinært med mere end kr. 300,00. 
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen nærmere redegøre for de økonomiske konsekvenser en evt. 
vedtagelse af forslag 8A vil medføre i forhold til det fremlagte budget. 
Bestyrelsen fastholder det fremlagte budget herunder forslag til medlemskategorier og kontingenter 
og anbefaler derfor ikke en vedtagelse af forslaget. 


