Husk kontingent til tiden
De beskedne 250 kroner for ét års herligheder betales senest fredag 27. september
Tolerancetærsklen er høj - men
der er dybt ned på den anden
side!
Så hvis du vil være sikker på
fortsat at være medlem af Lauget
- med alt hvad det indebærer af
herligheder for 68 øre om dagen! - så skal du betale dit årlige
kontingent i løbet af september.
Sidste betalingsdag af de 250
kroner er fredag 27. september.
Tre betalingsmåder
Og hvordan betaler du så kontingent?
Der er tre måder:
Netbank: Danske Bank, registreringsnummer 9570 kontonummer 0012618115.
MobilePay: 16972 (du skal altså
ikke taste et mobiltelefonnummer!)
Kontant: Det er vi ikke vilde med,
men har du hverken netbank eller smartphone, så kan du betale
til et bestyrelsesmedlem.

Kun én person per indbetaling!
Par, som betaler, hedder ikke
nødvendigvis det samme og ved
fælles betaling fremgår ofte kun
ét navn på indbetaleren.
Dét giver en masse arbejde
med at finde ud af, hvem der
betaler.
Skatmesteren har derfor en opfordring - uanset om du betaler
vi netbank eller MobilePay:
- Hver indbetaling må kun
være for ét medlem og på hver
indbetaling skrives dit nøglenummer. Har du ingen nøgle, så
skriv »ingen nøgle« som følgetekst, siger Skatmester Niels
Hjortboe.
Da rigtig mange betaler via
MobilePay betyder det blot et
ekstra swipe for ægtepar.
Risiko for eksklusion
Vi har over tre år nedsat kontingentet fra 400 kroner til nu 250
kroner.

Dét er der næppe mange foreninger som kan prale med!
Desværre er der hvert år en
del medlemmer, som ikke kan
finde ud af at betale inden udgangen af september.
Det giver et unødigt ekstra arbejde til den frivillige Skatmester
og er også tegn på manglede
respekt for Lauget.
De, der ikke betaler til tiden,
får én rykker plus at de skal betale et gebyr på 100 kroner for at
betale for sent.
Betaler du stadig ikke inden
for den nye frist, så læner du dig
gevaldigt op ad en eksklusion.
Bestyrelsen opfatter nemlig
manglende betalingsvilje som et
udtryk for manglende lyst til at
være medlem af Lauget.
Så er det jo nemmere at du selv
melder dig ud hurtigst muligt det giver også plads til nogle af
de p.t. 81 på ventelisten.
Bestyrelsen, 3. august 2019

