Hej alla medlemmar och god fortsättning på 2020!
Som den minnesgode kommer ihåg har styrelsen och klubbchefen tidigare informerat
om att höstmötet beslutade att medlems- och årsavgiften för platinamedlemskapet
skulle höjas för 2020. I samband med detta beslutades att styrelsen ska redovisa
vilka förmåner som kommer att ingå i platinamedlemskapet. Nu har vi det totala
innehållet klart och nedan kan du läsa vilken avgiften är och vad du får för avgiften
förutom obegränsat spel på vår gen vackra och välskötta bana.
Avgift 2020 för medlemskategorin Platina
Medlemsavgift
Spelrättsavgift
Spelrättsavgift
Städpant

600,6 050,6 550,600,-

Medlem som innehar obligation
Medlem som inte innehar obligation
Återfås efter 15 tim ideellt arbete på
banan
Studeranderabatt
1 000,Mot uppvisande av giltig
studentlegitimation
Fr o m det år medlem fyller 24 år krävs obligation eller den förhöjda avgiften.
Följande förmåner ingår medlemskategorin Platina 2020
Arvika Golfklubb
Eda Golfklubb
Bryngfjordens Golfklubb

Fritt spel alla dagar
Fritt spel alla dagar
En greenfeebiljett, helgfri måndag –
fredag
Kristinehamns Golfklubb
En greenfeebiljett; gäller alla dagar
Sunne Golfklubb
En greenfeebiljett; gällar alla dagar
Gratis deltagande i frukostgolf två gånger under säsongen.
Gratis deltagande i after workgolf två gånger under säsongen.
Tre privatlektioner med Kils GK:s pro.
50 gratis hinkar träningsbollar.
Fem lunchkuponger gällande vardagar i Kils Golfrestaurang.
Om man jämför prisskillnaden mellan medlemskapen Guld och Platina är Platina
1 550,- dyrare. För dessa 1 550,- får man, som platinamedlem, ett värde
motsvarande ca 5 000,-. Det går inte att beräkna det exakta mervärdet eftersom det
ju ökar avsevärt i takt med t ex många ronder på Arvika GK och Eda GK.
Kils Golfklubb
Skärningsberg
665 91 KIL
kansli@kilsgk.se

Telefon
0554 – 407 05

Fax
0554 – 407 06

Internet
www.kilsgk.se

Förmånspaketet är, under alla omständigheter, mycket välfyllt och styrelsen hoppas
att även du tycker att det är ett attraktivt medlemskap. Har du redan betalat för ett
billigare medlemskap men vill ändra till Platina är det bara att du tar kontakt med
Ninni Berndtsson (0554-40705) så fixar hon så att du kan gradera upp till Platina.
Ideellt arbete
Kils GK besitter en stor styrka i det faktum att klubben har många medlemmar som
lägger ner ett stort ideellt arbete för klubben. Främst rör det sig om arbete på banan
med olika projekt. Gemensamt för de olika arbetena är att de inte kräver någon
särskild förkunskap utan alla kan delta i den gemytliga samvaro som finns under
arbetets gång. För det mesta tackar klubben för hjälpen genom att bjuda på
Golfrestaurangens goda lunch.
Stort och hjärtligt tack till alla som bidrog med sin tid till Kils GK under 2019! Hoppas
ni och många andra vill komma och hjälpa till under 2020. Vi behöver din hjälp och vi
hoppas att du känner att du är varmt välkommen! Om du har frågor eller funderingar
kring detta kan du skicka ett mail klubb-/banchefen Magnus Barth på
magnus.barth@kilsgk.se eller ringa på 070 – 661 36 66.
Har du specifik kompetens (snickare, VVS-are, elektriker eller annan) som du vill
ställa till klubbens förfogande kan du ringa till Magnus eller maila honom dina
kontaktuppgifter så tar han direktkontakt med dig vid behov. Tusen tack, på förhand!
Skälet till att du får detta mail från min egen privata mail är att den vanliga GITmailen inte fungerar för tillfället.
Golfhälsningar och lycka till med den golfsäsong som redan startat – i januari!
För styrelsen och klubbchefen i Kils GK
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