
Efterårsnyheder fra Badeklubben Marselisborg
- lidt nyt vedrørende fornyelse, skift af betalingskort, ændring af e-

mailadresse etc.

Kontingent
Et årsmedlemsskab koster 600,00 kr.
Dertil tillægges et depositum for adgangskortet på 50 kr., som en engangsbetaling. Adgangskortet skal 
ikke fornys årligt.
Kontingent betales ved indmeldelse. 
Badeklubben ændrer i løbet af efteråret 2020 betalingsopsætning, således alle medlemmer på sigt skal 
betale deres årskontingent 1. januar.
 
Hvorfor ændrer vi betalingsopsætning?

• Ændringen foretages for på sigt og i en glidende overgang, når alle medlemmer er på plads 
med den nye ordning, at lette administration for bestyrelsen. Det nuværende set-up er meget 
tidskrævende.

• Yderligere vil ændringen gøre det nemmere for Badeklubbens medlemmer. Den nuværende 
model har skabt en vedholdende forvirring hos medlemmerne ift.

o hvornår der skal betales kontingent
o har man husket at betale 
o er man pludselig røget ud af klubben pga. manglende betaling

 Med betalings- og fornyelsesmodel, vil alle medlemmer fremadrettet vide, at de skal være 
opmærksomme på at få betalt omkring 1 januar.
Første mail med en reminder ift. betalingen 1. januar vil komme medio december.
 
Hvorledes vil ændringen blive foretaget for de nuværende medlemmer, der har betalt forskudt i 
løbet af 2020 rækkende ind i kalenderåret 2021?
Har man som medlem eksempelvis betalt fra 15/9/2020-15/9/2021, vil man i 2021 få en opkrævning på 
den vanlige dato ift. betaling 15/9/2021, MEN betalingen vil kun dække perioden 15/9/2021 til og med 
31/12/2021. Herefter vil man få en ny opkrævning omkring 15. december 2021, der vil dække hele 
kalenderåret 2022.
 
Alle medlemmer vil være på plads med det nye ”kalender-årshjul” 1 januar 2022. 
 
Udmeldelse og optagelse af nye medlemmer i Badeklubben
Den primære udskiftning i Badeklubbens medlemmer vil blive i januar måned. De gamle medlemmer, 
der IKKE betaler, bliver automatisk udmeldt 14 dage efter betalingsfristen ved 1. januar overskrides. 
Det giver hermed plads til nye medlemmer fra Ventelisten. Erfaringen fra de sidste 4 års drift af 
badeklubben viser, at der vil være en naturlig udskiftning på 10-15 % på årsbasis.
Ønsker man som medlem, at melde sig ud i løbet af året og give plads til et nyt medlem fra Ventelisten, 
skal man sende en e-mail til bestyrelsen på badeklubbenmarselisborghavn@gmail.com . Der 
sker ingen refusion af kontingentet ved udmeldelse.
Indmeldes man som nyt medlem i løbet af året, vil man det år, man indmelder sig betale fuldt 
årskontingent hvis man optages inden 1. april - kontingent for 9 mdr. hvis man optages inden 1. juli – 

mailto:badeklubbenmarselisborghavn@gmail.com


tilsvarende kontingent for 6 mdr. hvis man optages inden 1. oktober - og endelig kontingent for 3 mdr. 
hvis man optages inden 1. januar.
 
Fornyelse af medlemsskab (manuelt) 
14 dage før udløb af medlemskabet sendes en mail ud, med informationer om hvordan medlemskabet 
forlænges (dvs. at når alle medlemmer er på årshjul omkring medio december). Der sendes endnu en 
mail på selve forfaldsdatoen og endelig en sidste rykker 7 dage efter forfald. Vælger man ikke at 
forlænge medlemskabet, ophører dette automatisk 14 dage efter udløbsdatoen, pga. manglende 
betaling, og kortdepositummet kan afhentes på havnekontoret, når kortet afleveres tilbage.
OBS: når medlemskabet fornyes, følges instruktionerne i den udsendte mail.
 
Husk at give os besked, hvis du får ny e-mailadresse – ellers kan du ikke modtage 
opkrævningen og du vil automatisk udmeldes  af badeklubben pga. manglende betaling.
Medlemskabet er personlig og fratages, uden tilbagebetaling, ved misbrug.
Fornyelse af medlemsskab (automatisk)
En uge før kontingentet trækkes på dit betalingskort får du en mail herom. Hvis du har fået nyt 
betalingskort siden sidste fornyelse, så skriv til:
badeklubbenmarselisborghavn@gmail.com
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