
 

GNG Samarbejdsaftale 

§ 1 Navn: Greenfeeaftale Nordjyske Golfklubber (GNG)  

 

§ 2 Formål: Formålet med aftalen er at tilbyde fuldtidsmedlemmer af golfklubberne i samarbejdet en 

fordelagtig greenfee ordning.  

 

Stk. 2: Samarbejdsaftalen omfatter ikke Pay & Play- og par-3 baner samt Backtee Course på Him-

merland Golf & Spa Resort.  

 

§ 3 Medlemskab: Aftalen fastlægger rammerne for samarbejdet i GNG. Som medlemmer kan op-

tages golfklubber i Region Nordjylland, som opfylder og vil efterleve bestemmelserne i denne af-

tale.  

 

§ 4 Greenfee: Medlemsklubberne forpligter sig til gensidigt at yde 50% nedslag på den ordinære 

greenfee, der til enhver tid opkræves via GolfBox ved spil på ordinær bane - dvs. ½ greenfee.  

 

Stk. 2: Ordningen med ½ greenfee omfatter spil på ordinær bane. Hvis en medlemsklub nedsætter 

greenfee som følge af unormale baneforhold, at spil sker til provi-soriske greens eller tilsvarende, er 

klubben ikke forpligtiget til at yde 50% rabat på den nedsatte greenfee. Der kan dog aldrig opkræves 

mere end 50% af den ordinære greenfee for fuldtidsmed-lemmer af klubber i samarbejdet.  

 

Stk. 3: Den enkelte klub kan, i forbindelse med specielle tiltag med lav greenfee, undlade at give 50% 

rabat. Undtagelsen kan maksimalt anvendes i op til 4 uger, og der kan aldrig opkræves mere end 50% 

af den ordinære greenfee for fuldtidsmedlemmer af klubber i samarbejdet.  

 

Stk. 4: For at fuldtidsmedlemmer i de respektive medlemsklubber kan benytte ordningen, forud-

sættes at der på normal vis bookes tid via GolfBox samt at tiden bekræftes inden spil påbegyndes.  

 

§ 5 Formandskab: Formandskabet varetages af 2 klubber, hvoraf den ene har formandsposten for et 

kalenderår, hvorefter klubben udtræder af formandskabet. For det følgende kalenderår overta-ger den 

anden klub formandsposten og en ny klub indtræder i formandskabet.  

Stk. 2: Formandskabet er ansvarligt for afholdelse af det årlige møde, jfr. § 7, og behandler evt. an-

modninger om optagelse i samarbejdet samt overtrædelser af samarbejdsaftalen, jfr. § 8, stk. 3.  

 

§ 6 Kontingent: Der betales ikke kontingent for medlemskab af samarbejdet.  

 

§ 7 Årligt møde: Der afholdes et årligt møde i 1. halvdel af oktober måned hvor aftalen evalueres og 

evt. tilpasninger foretages. Mødeindkaldelse inklusiv dagsorden, tilsendes medlemsklubberne senest 2 

uger inden mødet.  



Stk. 2: Forslag til ændringer af aftalen skal indsendes til formandskabet senest 4 uger før mødet. 

Ændringsforslag fremsendes til medlemsklubberne sammen med mødeindkaldelse.  

 

Stk. 3: Ændringer i aftalen forudsætter at 2/3 af de tilstedeværende klubber stemmer for ændrin-

gen.  

 

§ 8 Optagelse/udtræden: Ønsker en klub indenfor Region Nordjylland optagelse i samarbejdet, skal 

klubben rette henvendelse til formandskabet, som informerer de øvrige klubber i samarbejdet om at 

den pågældende klub indtræder i samarbejdet samt dato herfor. Informationen gives min. 2 uger før 

indtræden, således medlemsklubberne har den fornødne tid, til at foretage opsætning i Golfbox.  

 

Stk. 2: Samarbejdsaftalen er løbende og en evt. udtræden af samarbejdet skal meddeles til for-

mandskabet senest den 1. november og har virkning fra det kommende kalenderår.  

 

Stk. 3: Evt. overtrædelse af reglerne i denne samarbejdsaftale indberettes til formandskabet, med 

angivelse af hvilken klub der er tale om og hvori overtrædelsen består.  

 

Stk. 4: Formandskabet anmoder den indberettede klub om en redegørelse, og i det omfang for-

mandskabet finder at der foreligger en overtrædelse kan det pålægge den indberettede klub at 

foretage de nødvendige tilpasninger så aftalen overholdes.  

 

Stk. 5: Såfremt den indberettede klub ikke efterlever et sådant påbud, udtræder klubben med øje-

blikkelig virkning. 


