VEDTEKTER FOR SPILLERETT I BODØ GOLFPARK AS
1. Det skal selges maksimalt 1200 spilleretter i Bodø Golfpark AS, inklusive alle
spillerettsklasser. Bodø Golfpark AS skal føre register over solgte spilleretter,
hvor det fremgår hvor mange spilleretter som er solgt, og navn, adresse og
telefonnummer på rettighetshaverne.
2. Spillerettene har følgende klasser:
a. Hovedmedlem med tidligere andel i Saltstraumen Øvingsbane
b. Nye hovedmedlemmer
c. Ektefelle/samboer med hovedmedlem med tidligere andel i
Saltstraumen Øvingsbane
d. Ektefelle/samboer med nye hovedmedlemmer
e. Bedriftsmedlem
3. En spillerett i Bodø Golfpark AS, kombinert med hovedmedlemskap i Salten
Golfklubb, gir rett til fritt spill på Bodø Golfpark på Myklebostad. Hvis
medlemskapet ikke betales 3 sesonger på rad, faller spilleretten bort.
Spilleretten vil i så fall strykes fra spillerettsregisteret. Spilleretten kan ivaretas
gjennom passivt medlemskap i Salten Golfklubb. Passivt medlemskap gir ikke
rett til fritt spill på banen.
4. En spillerett i Bodø Golfpark AS kan omsettes på følgende vilkår:
a. En hver overdragelse av spillerett skal godkjennes av styret i Salten
Golfklubb. Nektelse av overdragelse skal ikke skje uten at det foreligger
saklig grunn.
b. Det skal være registrert minimum 600 spilleretter i Bodø Golfpark AS
før spilleretten kan omsettes. Spilleretten kan omsettes så fremt det
foreligger særlig grunn. Særlig grunn vil være f eks sykdom som gjør at
spilleretten ikke kan benyttes, flytting fra området eller lignende. Styret i
Salten Golfklubb vil etter søknad avgjøre om det foreligger særlig
grunn. Spilleretten kan uansett overdra til nærstående familiemedlem.
c. Spilleretten skal omsettes til den pris som til enhver tid gjelder for salg
av spilleretter fra Bodø Golfpark AS. Omsetning til en annen pris vil
kunne medføre tap av spillerett for kjøperen.
d. Spillerett i en klasse kan ved omsetning oppgraderes til en annen
klasse ved å betale gjeldende mellomlegg til bodø Golfpark AS
e. Alle overdragelser av spillerett skal registreres i Bodø Golfpark AS sitt
spillerettsregister for å være gyldig.
f. Disse regler kan endres/suppleres av styret i Salten Golfklubb med
bindende virkning for innehaverne av spilleretter.
Vedtatt 9. september 2003
Bodø Golfpark AS
Endret 19. februar 2015
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