
        Aalborg den 20. juni, 2013 

 

 
 
Kære medlem af Aalborg Billardklub 

 
Vi har i nogle måneder arbejdet med vores nye hjemmeside og ikke mindst med-

lemssystemet som ligger bagved. Dette har fremover betydning for din måde at 
betale kontingent på, og derfor beder vi dig læse dette brev. Brevet kan også læ-
ses på vores hjemmeside www.abk31.dk 

 
I flere årtier, har vi to gange om året sendt girokort ud til vores mange medlem-

mer hvilket er en yderst bekostelig affære i kuverter, fortrykte girokort og ikke 
mindst porto. Dette er ca. 15 kr. pr. medlem, to gange om året! 
 

Denne bekostelige og for bestyrelsen tidskrævende proces afskaffes pr. 1. juli 
2013 hvor alle medlemmer selv skal registrere sig på vores hjemmeside og som 

udgangspunkt skal alle betale med Dankort / Visa Dankort. Det rejser angiveligt 
en del spørgsmål som vi vil forsøge at besvare herefter. 
 

Det første du skal gøre er, at oprette dig på vores hjemmeside. Se vedlagte 
vejledning til, hvordan du gør. Gør det gerne allerede nu. Har du ikke et Dankort 

eller en mail-adresse skal du kontakte bestyrelsen. 
 

Du kan enten være aktiv, passiv eller pensionist. Ønsker du en nøgle, skal du væ-
re aktiv. Hvis du rafler eller kun er i klubben når der er andre, kan du være pas-
siv. Ungdomsmedlemmer skal være aktive, men her finder systemet selv ud af, at 

det er billigere, ud fra fødselsdatoen. Priserne er uændrede pr. 1. juli. 
 

Prisen gælder for 6 måneder fra betalingsdatoen og dermed går vi væk fra faste 
kontingentperioder. Fremover er det løbende 6 måneder og du kan melde dig ud 
når som helst, så du ikke igen bliver trukket kontingent efter 6 måneder.  

 
Vi forstår og respekterer at vores medlemmer er forskellige og vi tilbyder hjælp til 

alle som ikke lige har styr på en computer eller ikke har et Dankort. I kan komme 
forbi billardklubben den 27. juni eller 4. juli fra kl. 16.00 til 21.00. Så hjælper vi 
jer igennem det hele :-) 

 
På forhånd tak til alle og tøv ikke med at kontakte bestyrelsen, hvis du har 

spørgsmål til ovenstående eller tilmeldingen. Vi svarer hurtigt på mail-adressen 
kontakt@abk31.dk eller spørg i Facebook gruppen ”Aalborg Billardklub”. 
 

Hvis du ikke længere ønsker at være medlem, skal dette meddeles en fra besty-
relsen INDEN 15. juli. 

 
 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Aalborg Billardklub 

http://www.abk31.dk/
mailto:kontakt@abk31.dk

