
BETINGELSER FOR INDSKUD PÅ THE SCANDINAVIAN 

 

Indskud for nye medlemmer af The Scandinavian (undtaget juniorer) vil træde i kraft den 1. april 2020.  

Alle eksisterende medlemmer af The Scandinavian pr.1. april 2020 er fritaget for betaling af indskud både når indskuddet 

træder i kraft og ved opgradering af deres medlemskabskategori i de efterfølgende år. 

Alle nye medlemmer af The Scandinavian (undtaget juniorer) der melder sig ind i klubben efter den 31. marts 2020, vil 

skulle betale et ikke refunderbart indskud. Indskuddet betales til The Scandinavian ApS for anvendelse af faciliteterne. 

The Scandinavian ApS er et selskab 100% ejet af tre holdingselskaber og The Scandinavian Golf Club er en forening. 

Ingen person vil ved betaling af indskud, blive hverken ejer eller være partner, eller have nogen form for ejerskab, aktie 

eller anden form for aktiv i hverken The Scandinavian ApS eller The Scandinavian Golf Club. Medlemmer af The 

Scandinavian har ingen rettigheder eller adgang til indtægter eller overskud fra driften af Aps´et eller Golf Club. 

Medlemmer af The Scandinavian er ikke ansvarlige for hverken gæld eller andre forpligtelser i Aps´et eller Golf Club. 

Alle indskud er til rådighed for The Scandinavian ApS. 

 

PRISER PÅ INDSKUD (INKL. MOMS) 

Indskud for de forskellige medlemskategorier vil pr. 1. april 2020 være: 

• Senior medlemskab   30.000kr  

• Familie medlemskab *   45.000kr  

• Ynglinge    10.000kr 

• Juniorer   Ingen indskud   

• Langdistance   20.000kr 

• Langdistance familie medlemskab*  35.000kr 

• Passiv medlemskab   Nye medlemmer kan ikke begynde et  
medlemskab som passiv. 

*beløb på indskud for et familiemedlemskab er fastlagt uanset hvor mange medlemmer der inkluderes i medlemskabet. 

The Scandinavian ApS forbeholder sig retten til at forhøje eller nedsætte indskudsbeløbet som det findes passende. 

Ved optagelse af et nyt medlem aftales det indskud det nye medlem skal betale. Indskud kan ikke ændres herefter. 

Eventuelle fremtidige ændringer af størrelsen på indskud, vil ikke resultere i at medlemmer der har betalt indskud, får 

refusion eller bliver anmodet om yderlig betaling.  

Betaling af indskud vil blive opkrævet samtidig med betaling af medlemskab. Det er muligt at betale indskud med en 

Corporate Account. 

 

PRAKTISK INFORMATION VEDRØRENDE BETALING AF INDSKUD 

Betaling af indskud for nye medlemmer gælder når ansøgningsprocessen for indmeldelse indledes efter 31. marts 2020. 

Ansøgningsproces og betaling af kontingent skal være afsluttet pr 31.marts 2020 for at undgå betaling af indskud. 

Beløb for det indskud et medlem skal betale vil være i henhold til den medlemskategori medlemmet optages i ved start.  

Datoen for betaling for medlemskab aftales mellem The Scandinavian ApS og The Scandinavian Golf Club på en årlig 

basis og kan derfor ændres. 



Betaling af indskud for alle medlemskategorier kan efter aftale deles i to betalinger over to år, hvor betalinger vil blive 

opkrævet sammen med betaling af det årlige kontingent. Et nyt medlem der ønsker at dele betaling over to år og vælger 

at melde sig ud efter ét år eller ønsker at skifte til passivt medlemskab - er forpligtet til at betale anden del af det samlede 

indskud. 

Hvis betaling af indskud sker med en Corporate Account kan betalingen ikke deles over to år. 

Medlemskab af The Scandinavian er først gældende, når betalingen af både det aftalte indskud og kontingent har fundet 

sted. I tilfælde af manglende betaling vedrørende medlemskabet vil dette ophøre og evt. betalt indskud vil ikke 

tilbagebetales. 

 

GENERELT 

The Scandinavian Aps forbeholder sig retten til at begrænse antallet af tilgængelige medlemskaber i hver 

medlemskategori. 

 

Det betalte indskud kan ikke refunderes eller overdrages til tredjemand, herunder, men ikke begrænset til 

nedenstående omstændigheder: 

o Undladelse af betaling af skyldigt beløb til The Scandinavian ApS 

o Udmeldelse af The Scandinavian 

o Ændring i medlemskab fra aktiv til passiv 

o Udelukkelse fra The Scandinavian 

o Skilsmisse eller andre personlige livsændringer  

o Sygdom 

o Personlig skade 

 

I tilfælde af skade anbefales det, at et medlem ændrer sin medlemskabsstatus til passivt medlemskab for at undgå at 

betale et indskud i fremtiden. 

 

INDSKUD OG ÆNDRINGER I MEDLEMSKATEGORI 

Alle eksisterende medlemmer af The Scandinavian pr. 31. marts 2020 er fritaget for at betale indskud, og der skal ikke 

betales indskud for aldersrelaterede ændringer i medlemskategorier. Ex. når en junior skifter kategori til ynglinge og 

derefter seniormedlemskab, eller når et ynglingemedlem skifter til et seniormedlemskab. 

Hvis et medlem der allerede har betalt indskud, ønsker at opgradere medlemskab til en anden kategori, forpligter 

medlemmet sig til at betale differencen samlet på det beløb der allerede er betalt og beløbet på indskud der er 

gældende for den kategori de opgraderer til 

Ex: 

Medlemmer der melder sig ind efter den 31. marts. 2020 og efterfølgende ønsker at opgradere et seniormedlemskab 

til familiemedlemskab: 

Indskud for familiemedlemskab    45.000kr 

Indskud betalt for seniormedlemskab  30.000kr 

Indskud der skal betales for opgradering  15.000kr 



Medlemmer der melder sig ind efter den 31. marts 2020 og efterfølgende ønsker at opgradere et ynglingemedlemskab 

til familiemedlemskab  

Indskud for familiemedlemskab   45.000kr 

Indskud betalt for ynglingemedlemskab  10.000kr 

Indskud der skal betales for opgradering  35.000kr 

Hvis et medlem har betalt indskud og herefter ønsker at ændre medlemskategori, vil medlemmet ikke være berettiget 

til refundering af allerede betalt indskud. Ex: 

• Familiemedlemskab der ændres til langdistance familiemedlemskab 

• Familiemedlemskab der ændres til seniormedlemskab 

• Familiemedlemskab der ændres til et ynglingemedlemskab  

 

Passivt medlemskab til aktivt medlemskab 

Eksisterende medlemmer, der er registreret passive medlemmer pr. 31. marts 2020, vil være fritaget for at betale et 

indskud på det tidspunkt, hvor de ønsker at ændre deres passive status til aktiv igen. 

Medlemmer kan forblive passivt medlem i et ubegrænset tidsrum, prisen og betingelser for passivt medlemskab kan 

ændres. 

Juniormedlemskab 

Juniorer der bliver medlem efter den 1. april 2020, er fritaget for at betale indskud. 

Ynglingemedlemskab til senior / familiemedlemskab 

Ynglinge der bliver medlem efter 1. april 2020, skal udover det årlige kontingent betale et indskud på 10.000, - 

Ynglinge der er optaget på venteliste pr. 31 marts 2020 skal ikke betale indskud. 

Ynglinge medlemmer der er en del af et familiemedlemskab pr. 1. april 2020 og senere (pga. alder) overgår til et 

seniormedlemskab, er fritaget for betaling af indskud og vil blot blive opkrævet kontingent for et seniormedlemskab.   


