
Kære medlem af Maribo Sø Golfklub 
 
Bestyrelsen i Maribo Sø Golfklub har på det seneste bestyrelsesmøde den 1. september 2015, 
drøftet klubbens økonomi, herunder restancer på kontingenter. 
 
Klubbens bestyrelse er meget glad for, at mange af klubbens medlemmer har tilmeldt sin kon-
tingentopkrævning til Betalingsservice via sit pengeinstitut, således at kontingentet betales 
rettidigt. 
 
Restancer på kontingent opstår hos de medlemmer, der ikke er tilmeldt betalingsservice. Det 
betyder, at der skal iværksættes en rykkerprocedure efter betalingsfristens udløb, en rykker-
procedure, der kunne undgås, hvis alle medlemmer var tilmeldt betalingsservice. 
 
Rykkerproceduren er tidskrævende og dermed omkostningstung. 
 
Klubbens bestyrelse opfordrer derfor til, at de medlemmer der ikke har tilmeldt sin betaling 
til betalingsservice, tilmelder sig betalingsservice nu, således at betalingen fremover foregår 
automatisk. 
 
Tilmelding sker i pengeinstitut eller via netbank. Er man i tvivl om PBS-nummer for tilmel-
ding, kan sekretariatet kontaktes. 
 
Ændring - fremover 
 
På baggrund af bestyrelsens behandling af nuværende restancer, er der truffet følgende be-
slutning omkring fremtidige opkrævninger: 
 

 14 dage efter betalingsfristens udløb, sendes 1. rykker med et rykkergebyr på 50 kr. og 
med en betalingsfrist på 7 dage 

 1 uge efter fristens udløb sendes 2. rykker med et rykkergebyr på 100 kr. Samtidig får 
det medlem, der er i restance besked om, at såfremt restancen ikke er betalt ved fri-
stens udløb på 7 dage fra rykkerdato, fratages medlemmet spilleret indtil restancen er 
betalt. Det betyder, at der ikke kan spilles på egen bane eller andre klubbers bane. Det 
gælder også for klubberne i klubben. 

 
Bestyrelsen finder det nødvendigt med en opstramning overfor de medlemmer, der – måske 
ikke af ond vilje – ikke betaler sit kontingent, da klubbens økonomi er afhængig af indtægter-
ne fra bl.a. medlemmerne. 
 
De medlemmer der ikke har betalt sit kontingent for 2. halvår af 2015 vil, såfremt restancen 
inkl. rykkergebyr ikke er Maribo Sø Golfklub i hænde senest den 14. september 2015, miste 
sin spilleret, indtil kontingent er betalt. 
 
Såfremt nuværende og fremtidige medlemmer ikke tilmelder sig betalingsservice, er det nød-
vendigt at opkræve et gebyr på 50 kr., der dækker de yderligere udgifter, der er i forbindelse 
med administrationen. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Kim Frederiksen 
Kasserer 


