Klubkontingenter 2018
Den 13.3.18 blev nedenstående mail udsendt til alle medlemmer:
_______________________________________________________________________________________
”Referatet fra generalforsamlingen kan nu læses på klubbens hjemmeside.
Det fremgår heraf, at kontingenterne er uændrede og der er etableret en ny medlemskategori benævnt
ægtefælle/samlever.
Kontingenterne er:
Aktive voksne kr. 800,00
Ægtefæller/samlever til aktive voksne kr.300,00
Juniorer under 25 år kr. 500,00
Søskende til juniorene kr. 250,00
Passive kr. 250,00
Kontingenterne kan allerede indbetales nu, og gerne senest 1.4.18 på klubbens konto i Nordea reg. 0040, konto
0550451050,
eller via MobilePay 23646. - Der sendes ikke opkrævninger ud.
Selvom ægtefælle/samlever kontingentet først skal vedtages på den ekstraordinære generalforsamling d. 27.3.18,
kan der godt indbetales som om det allerede nu eksisterer. Vi kan godt leve med risikoen for, at det ikke
vedtages. Den betragter vi som meget lille.
Og det betyder også, at ægtefælle/samlever nu har mulighed for at være medbestemmende over klubbens virke
og fremtid og for et reduceret kontingent at bidrage til klubbens formål. - Mail til mig, hvis du ønsker dette.
Og det går naturligvis også den anden vej, som betyder at to nuværende medlemmer (ægtefælle/samlever) der
hver betaler kr. 800,00 i kontingent kan få det ene nedsat til kr. 300,00, altså spare kr. 500,00.
Venlig hilsen
Jørgen Andreasen
Kasserer”

Alt for mange medlemmer har ikke reageret på denne anmodning om at betale kontingentet til tiden, og jeg har
måtte rykke for indbetalingerne.
Måske var mailen ikke tydelig nok, idet nogle kun har opfattet den som en orientering? Andre har ikke set den,
eller modtaget denne, og nogle beklager bare ”smutteren”.
Det er vigtigt, at sejlklubbens kontingenter indbetales rettidig, da kassererens tid til rykkerprocedurer m.m. bedre
kan anvendes på mere interessante opgaver i klubben. Og det er nok også nemmere, at finde en ny kasserer, hvis
kontingenterne betales til tiden.
Så en høflig opfordring til de medlemmer, der endnu ikke har betalt deres kontingent er, at få det betalt i en fart,
Og en stor tak til de medlemmer, der har betalt til tiden, som var 1.4.18.
Venligst
Jørgen Andreasen
kasserer

