Sak 7. Fastsette medlemskontingenten.
Klubbkontingenten har de siste årene ligget fast på kr. 500 for medlemmer over 20 år
og kr. 400 for yngre medlemmer. Klubben betaler en medlemskontingent i 2021 til
Norges Golfforbund på kr 375 pr medlemskap over 20 og eldre. I tillegg kommer det
en såkalt It-avgift. For 2021 er den på kr. 41,52 pr medlem over 20 år. Dette gjelder
for dem som fyller 20 år i løpet av året. Denne avgiften er en egenandel klubben har pr
medlem over 20 år for kostnader direkte knyttet til GolfBox for lisens, vedlikehold,
support, utvikling og drift.
Styret foreslår at klubbekontingenten økes med kr. 50 pr medlem til kr. 550 for
medlemmer over 20 år og kr. 450 for yngre.
Klubbkontingenten er en del av den kontingentfakturaen medlemmene får i mars. I den
er spillerettsavgiften og klubbkontingenten slått sammen.
Overskuddet etter at klubben har betalt forbundet er en del av klubbens egne inntekter
som bl.a. går til baneutvikling, trening og andre medlemsaktiviteter. For at klubben
skal kunne bidra med et litt større beløp til dette, ønsker styret å øke
klubbkontingenten noe. Fortsatt vil klubbkontingenten ligge på et fornuftig nivå
sammenlignet med andre klubber og klubbens aktivitet.
Forslag til vedtak: Klubbkontingenten i Kragerø Golfklubb fastsettes for 2021 til
kr. 550 for medlemmer over 20 år og kr. 450 for medlemmer under 20 år.
Medlemmer som fyller 20 år i 2020 får høyeste sats.
Spilleavgiften.
Styret i Kragerø Golf as fastsetter endelig spilleavgiftene for de enkelte medlemskategoriene.
Dette gjøres i samarbeid med Kragerø Golfklubb. Styrets leder har deltatt dirkete i dette
arbeidet og har hatt avgiftsspørsmålet oppe til diskusjon i klubbens styre ved flere
anledninger. Man er sammen kommet frem til en moderat økning og en noe endret
kontingentkategori for gruppen mellom 22 og 30 år. Dette for å stimulere til medlemskap og
golfspill i denne gruppen spesielt. Det er et gjennomgående trekk i alle golfklubber å
stimulere unge til å spille og fortsette å spille golf. En viktig faktor i dette arbeidet er å se på
kostnaden ved å spille golf.
Årets endringer i spilleavgift er lavere enn KPI som legges til grunn for økningen. Årets
økning ligger på ca 0,7 % for de fleste gruppene. KPI for 2020 var på 1,3 %.
For 2021 er spilleavgiften fastsatt slik:

ÅRSKONTINGENT 2021
Medlemskap
Pris 2020
Pris 2021
Yngre Junior (0 – 12 år)
535,550,Junior (13 – 18 år)
1 385,1 500,Ungdom (19 – 21 år)
2 240,2 300
Student/Militær – fjernes 2021
3 300,(NY 2021) Ung Voksen (22 – 30 år)
2 900,Aksjonær
8 690,8 750,C-spillerett u/aksje
9 100,9 350,C-spillerett u/aksje - lavsesong
5 865,6 040,Korthullsbanemedlemskap
1 900,1 900,Greenfeemedlemskap
825,950,Leiemedlemskap
1 335,1 500,Sponsormedlemskap
1 066,1 200,Ansattmedlemskap
1 066,1 200,KRC*
8 650,* Etter avtale skal deres årskontingent for 2021 reduseres med 101 kroner grunnet kontingentfeil i
2020. Kontingenten blir da 8.589 x 1,07 % = 8.650.

