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Kommentarer

Medlemmer, der ikke har et TDC ID-kort,
kan ikke deltage i Motion og Fitness/Yoga
i Teglholmen og Borups Alle.
Medlemmer, der skylder kontingent eller
andre afgifter for mere end 3 måneder,
kan slettes af foreningen og kan kun
genoptages, når gælden er betalt. De kan
endvidere ved indberetning til Dansk
Idræts Forbund udelukkes fra enhver
under DIF stående forening, indtil gælden
er betalt.

Medlemmer, der ikke har et TDC ID-kort,
kan ikke deltage i Motion og Fitness/Yoga
i Teglholmen.
Medlemmer, der skylder kontingent for
mere end en måned eller anden gæld, vil
efter én rykker blive slettet af foreningen
og kan kun genindmeldes, når gælden og
evt. genåbningsgebyr er betalt. De kan
endvidere ved indberetning til Dansk
Idræts Forbund udelukkes fra enhver
under DIF stående forening, indtil gælden
er betalt.

Motionscentret i Borups Alle er nedlagt af
TDC

Medlemmer betaler ved indmeldelsen for
resten af året og efterfølgende betales i
januar for 1 år ad gangen forud.

Medlemmer betaler ved indmeldelsen for
resten af halvåret og efterfølgende betales
for et ½ år ad gangen forud.

Den 28. juni besluttede HB at
kontingentbetalingen skulle være halvårlig
og det blev forelagt GF samme dag i
forbindelse med budgettet. GF var enig.

For at minimere evt. gæld og misbrug af
adgang til vores idrætsfaciliteter samt
reducere vores arbejde med at få
lukket/åbnet adgangen til f.eks.
motionsrum.
Sletning af foreningen vil fremover ske som
standard. Derfor udgår ordet ”kan”.
Der vil således være om en objektiv og
konstaterbar begrundelse for sletningen, når
betalingsfristen efter én rykker ikke er
overholdt. Eftersom proceduren er beskrevet
i vedtægten, vil den være kendt af alle
medlemmer.
Genindmeldelse skal ske elektronisk.
Fremtidig procedure for kontingentopkr.:
Ca. 1. december/1. juni sendes der besked ud
om: at kontingent skal betales inden den 5,
januar/5. juli.
Til dem der ikke har betalt, vil der efter den
15. januar/15 juli udsendes rykker med
besked om:
at man slettes pga. kontingentrestance efter
31. januar/31. juli og dermed lukkes for
adgang til f.eks. motionsrum.
Ved genindmeldelse hvor adgangen til f.eks.
motionsrum skal genåbnes skal der ud over
restancen på 2 måneders kontingent betales
100 kr. i genåbningsgebyr.

