
 

 KMB 2010 
 Gl. Kirkevej 92 · 2770 Kastrup · www.kmb.dk · Tlf. 32 50 08 05 
 Forretningsfører Kim Hartmann ·Tlf. 20 26 76 40 · E-mail: kontoret@kmb.dk 

Indmeldelsesblanket  
Fornavn:  

Efternavn:  

Adresse:  

Fødselsdato: 
DD-MM-ÅÅÅÅ 

 

E-mail adresse:  

Tlf.nr.  

Banetype: 
Single/double 

 

Banetid: 
Ugedag/tidspunkt/banenr. 

 

  

 
Indmeldelse i klubben er bindende for den resterende del af sæsonen.  
Udmeldelse skal ske skriftligt til administrationen, senest 1 måned før den nye sæson begynder den 1. august. 
 

Kontingent opkræves i 2 rater (1.august og 1. februar). 

 
Senior:  Ungdom (under 18 år) 

Mandag til fredag 8.00 - 17.00:  Spiller hverdage mellem 14.00 - 17.00 + lørdag/søndag eftermiddag 

Single = 1.830,- kr. pr. år.  Opkræves 1/8 og 1/2  1.580,- kr. pr. år (Incl. obligatoriske boldpenge = 100,-) 

Double = 1.450,- kr. pr. år.  Opkræves 1/8 og 1/2  

Mandag til fredag 17.00 - 23.00 
Lørdag fra 8-14: 
Søndag fra 8-13: 
 
Single = 2.610,- kr. pr. år. Opkræves 1/8 og 1/2 
Double = 1.930,- kr. pr. år.  Opkræves 1/8 og 1/2 
 

 Boldpenge for deltagelse i seniortræning. Tirsdag og torsdage. 

 550,- for alle spillere. Opkræves 2 gange årligt sammen med kontingent. 

 

 Flex-medlemskab – FULDT MEDLEMSKAB UDEN FAST BANE: 

 1.540,- pr. år. Opkræves 1/8 og 1/2 
  

 

Indskud, betales ved indmeldelse:  Passive 

Under 18 år = 100,- kr.  180,- pr. år. Opkræves én gang årligt – pr. 1/8 

Over 18 år = 200,- kr.  MINITON 

  700,- pr. år. Opkræves 1/8 og 1/2 

Ved kontingentrestance udsendes en rykker til medlemmet efter en måned. Rykkeren indeholder et rykkergebyr fastsat af 
bestyrelsen. Restance ud over 2 måneder medfører tab af medlemsrettigheder, samt indberetning til DBF. 
Jeg er indforstået med, at jeg ved indmeldelsen underkaster mig klubbens vedtægter, som jeg i ét og alt forpligter mig til at følge.  
 
Dato  Underskrift 

 
For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen være tiltrådt af vedkommendes værge:  
Undertegnede, der er forældre/værge for ovennævnte, erklærer sig herved indforstået med ovennævnte indmeldelse, samt de 
dermed forbundne betingelser. Særligt pointeres det, at ungdomsspillere – lejlighedsvis – vil blive transporteret i privatbiler i 
forbindelse med holdkampe og åbne turneringer. 
 
Dato  Underskrift 

 
NB: Da vi gerne vil have at klubbens hjemmeside www.kmb.dk er så levende og indbydende som muligt, 

ønsker vi tilladelse til at kunne bruge billeder af klubbens medlemmer. Jeg giver hermed min tilladelse til 
dette. 

 
Dato  Underskrift 

http://www.kmb.dk/

