
 

GOLFSIMULATOR 
 
FORPLIKTENDE MEDLEMS AVTALE  
 
 
 
For å kunne gjøre en endelig vedtak i prosjektet med golfsimulator har vi valgt å utarbeide en 
forpliktende avtale mellom klubben og medlemmet som ønsker å benytte simulator. Ved å signere 
denne avtalen signeres det på en forpliktelse til å betal en ”medlemsavgift” i prosjektet. Forpliktelsen 
gjelder deltakelse i 2 år / sesonger. Dette da vi må ha noe forutsigbarhet rundt drift og de 
forpliktelsene kubben påtar seg i dette prosjektet.  
 
Vi ønsker å jobbe for en så lav medlemsavgift som mulig, men det er viktig at ikke Golfklubben 
belastes økonomisk av planlagt drift med golfsimulatoren. Medlemsavgiften for år 2 er satt til maks kr 
5 000 lik år 1. Vi håper og tror at denne kan ligge nærmere kr 3 500, men dette er for tidlig å si. På sikt 
antar man at de årlige avgiftene blir lavere. Medlem med fritt spill vil kunne bli et begrenset antall og vi 
kan ikke garantere medlemskap på et senere tidspunkt. Dette er på grunn av at en simulator har en 
begrenset kapasitet og man må sikre tilgang og bruk for de som allerede er medlem. Ledig kapasitet 
og timesalg vil bli av tilgjengelig kapasitet.  
 
Notatet som er utarbeidet og som er publisert på medlemsmøte, facebook, se vedlegg, er ment som et 
arbeidsdokument. Vi tar forbehold om at endelige dokument for regler, bruk, åpningstid og drift 
utarbeides når man har medlemsgrunnlag og økonomiske rammer på plass.    
 
 
Forpliktelser     
 År 1 

▪ Betale medlemskap Golfsimulator ( sesong/år )        kr 5 000 
o Faktureres ved vedtak om realisering av simulator 
o 20. Dagers betalingsfrist fra fakturadato.  

År 2 
▪ Betale medlemsavgift Golfsimulator år 2 ( sesong/år )  maksimalt  kr 5 000 

o Man ønsker et lavere beløp men dette er for tidlig å si 
 
Ytelser 

▪ Fritt spill i golfsimulator 
 
 
Undertegnede er innforstått med at denne avtalen er bindende. 
  
Vi tar forbehold om å kunne avslutte prosjektet dersom det av økonomiske grunner eller andre grunner 
skulle finne dette nødvendig. Prosjektet ventes avklart senest innen 15. Februar. Om det ikke er 
varslet formell oppstart innen denne dato vil denne avtalen annulleres og partene har ingen 
forpliktelse ovenfor hverandre.  
 
Innbetaling av beløpet forpliktet i denne avtalen gjelder KUN dersom prosjektet med Golfsimulator blir 
realiset og kan ikke benyttes til andre formål.  
 
 
MEDLEM (blokk bokstaver) 
 
Navn:     ____________________________________________________  

Adresse:   ____________________________________________________ 

Postnr./sted:   ____________________________________________________ 

Telefon/mobil:     ____________________________________________________ 

E-post:       ____________________________________________________ 

 
 
 
 
Sted, ………….    Sign: …………………………………  
 

 


