August 2014

Holdtilmelding, baneleje og kontingentbetaling i Farum Badminton
Kære medlemmer og forældre til ungdomsspillere
I år vil de som tidligere har været tilmeldt hold blive opkrævet automatisk af Klub-modul. Kun
såfremt man ikke ønsker at spille mere eller ønsker at ændre tilmeldingen i forhold til sidste sæson,
skal man når man modtager besked om opkrævning fra Klub-modul rette henvendelse til eller
Driftskoordinator Henrik Worm eller Formand FB Lars Hostrup.
Systemet er sat op til en så stor grad af automatisering som muligt af fremtidige
kontingentopkrævninger. Tillige at den enkelte banelejer selv betaler sit kontingent, fremfor at det
er en ”baneformand”, som betaler for alle.
Alle medlemmer/spillere skal være opmærksom på følgende:
1. Alle spillere/banelejere skal have oprettet en profil
2. Vi vil opfordre alle til at registrere deres mailadresse i deres profil – ungdomsspillere under
15 år skal tillige anføre forældrenes mailadresse
3. Ved fremtidige kontingentopkrævninger vil dette ske automatisk efter at spillere/banelejere
er blevet adviseret pr. mail 5 dage før opkrævningen finder sted.
Du skal såfremt du er nyt medlem eller ændre tilmelding:
Gå til vores nye hjemmeside www.farumbadminton.klub-modul.dk
Klik på opret profil i venstre hjørne nederst på siden (kun såfremt du ikke har oprettet profil)
Klik herefter på holdtilmelding eller baneleje
For holdtilmelding vælges udvalg/afdeling/passivt medlemskab
For baneleje vælges enten double eller single
Tilmeld og betal
Som banelejer vil man fortsætte med den bane man har haft i forrige sæson medmindre man tager
kontakt til Peter Rostrup som står for baneudlejning. Peters kontaktdetaljer fremgår nedenfor. En
oversigt over baneudlejning vil blive lagt på klubbens hjemmeside forventeligt ultimo september.
Som bilag til denne mail er der vedlagt vejledning for henholdsvis holdtilmelding (ungdom, senior,
motionist, veteran, pensionist) og tilmelding for baneleje.
Oprettelse af profil og betaling af kontingent på vores hjemmeside skal senest være sket 1.
september 2014.
Har du ikke adgang til internettet bedes du rette henvendelse til vores kasserer Susanne Mortensen
på tlf. 22 53 11 63, E-mail susanne.mortensen@hotmail.dk
Skulle der være spørgsmål til ovennævnte ændring bedes i rette henvendelse til følgende:
Seniorholdspillere, Marianne Piø, Tlf. 22 86 25 15, E-mail mary_pioe@hotmail.com
Veteranspillere, Jesper Petersen, Tlf. 29 43 53 23, E-mail jp@posterland.dk

Motionister, Jesper Petersen, Tlf. 29 43 53 23, E-mail jp@posterland.dk
Baneleje, Peter Rostrup, Tlf. 30 30 13 57, E-mail peter@rostrup-hansen.dk
Ungdomsspillere, Yasmin Jeppesen 40 14 96 68 Email: yasmin@fakir.dk
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