Ny betalingsform af kontingent
Vores gamle girokonto (854-3518) i Danske Bank er
nedlagt i januar 2015.

”Indbetalingskort” tilsendes ikke mere, for at spare den
dyre porto.

Derfor skal dit kontingent fremover betales som en
”bank overførsel” (ikke ”regning”) til Nordea kontoen:
1938 - 89715 18961, hvis du betaler over din netbank.
Det har også den fordel, at du kan oprette overførslen
som en fast ”betalingsaftale” hver 3. måned.

Passive ”V” skal fra jan-2016 betale for 12 mdr. (200 kr)
for at lette det adm. arbejde.

Kontingentet betales forud senest d. 15-1, 15-4, 15-7
eller 15-10. Med mindre du har en anden aftale vedr.
betalingen, med en person i bestyrelsen.
Husk venligst at påføre tekst med dit navn og periode
ved overførslen, fx ”Jens H. apr-2018”. Vigtigt at du
skriver dit navn forrest i første linie. Så man kan se
hvem der betaler, på kontoudskriften.
Du kan også betale via MobilePay i klubben på nr:
21047. Betalingen skal være på beløbet. Alle beløb
noteres på en særskilt liste. Husk at skrive i beskedfeltet på din mobil, fx ”2 øl”.

Du må også gerne betale for 6 eller 12 mdr. af gangen,
men så skal det gælde fra den 1-1 eller 1-7 aht. til det
adm. arbejde.
Du er også velkommen til at betale kontant i klubben.
Strafgebyr på 50 kr. ved for sen betaling!
Evt. indmeldelse (50 kr.) betales adskilt fra kontingent.
Dvs. at der ikke må blandes andre betalinger sammen
med kontingentet!
Nye medlemmer betaler kun for de resterende hele
mdr. i kvt.
Har du brug for hjælp til din netbank betaling, så vil
kassereren Ole O. (6169 3749) gerne hjælpe og vise
dig, hvordan du skal gøre det.

Eksempel på det nye ”Indbetalingskort”
Udmeldelse: Medlemmet er gjort bekendt med, at evt.
manglende kontingentbetaling vil blive indberettet til
DDBU! Dvs. i ”karantæne”, indtil alt er betalt
- jvf. TUR nedenfor.
TUR - § 4. KLUBSKIFTE (side 5):
1. Der er frit klubskifte, også indenfor sæsonen. Har man
spillet holdkamp i indeværende sæson, gælder følgende:
Ved klubskifte gives en karantæne på 60 dage i holdturneringen.
2. Ved klubskifte er det spillerens pligt skriftligt at underrette DDBU om dette ved indsendelse af licens og udmeldelsesblanket fra den tidligere klub. Kan spilleren dokumentere
at den tidligere klub ikke efter anmodning indenfor 14 dage

f/ Bestyrelsen den 01-07-18 - Kurt B.

efter udmeldelsen har udfærdiget en skriftlig bekræftelse til
spilleren idømmes klubben en bøde på kr. 500. Karantænen
udløber 60 dage efter at DDBU har modtaget skriftlig
meddelelse om klubskiftet.
3. Såfremt et medlem melder sig ud af en klub, eller en klub
udelukker et medlem, og der er et økonomisk mellemværende i form af gebyr for licens, turneringsdeltagelse eller
kontingent, er det klubbens pligt at oplyse DDBU om dette
forhold. Dette skal gøres senest 30 dage efter udelukkelsen.
Medlemmet kan efterfølgende ikke opnå spilletilladelse
(licens) i en anden klub under DDBU før det økonomiske
mellemværende er afviklet. Navnene på udelukkede/
udmeldte medlemmer sendes til DDBU. Så snart det
økonomiske mellemværende er afviklet, er det klubbens
pligt omgående at informere DDBU.

