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Konngentopkrævning 2019
Så skulle kon!ngentopkrævningen fra Danmarks Sportsﬁskerforbund være på vej ud.
Det er normalen, at forbundet opkræver foreningskonngenter her sidst i januar, og da I jo er vant l at modtage opkrævningen sidst i december, skulle vi selvfølgelig have orienteret jer om dee noget dligere.
Det skal jeg være den første l at beklage, fejlen er min, og jeg håber, at I vil bære over med mig.
Men nu skulle den altså være på vej.
Her første gang sendes den ud pr brev, og nu er Postnord jo ikke ligefrem kendt for (længere) at levere brevpost l den - og ”l den” er i dag også et lidt ﬂydende begreb i deres verden - så hold øje med jeres postkasse de næste 14 dages d.
Hvis I indenfor de næste 14 dage IKKE har modtaget en opkrævning, er det VIGTIGT, at i kontakter vores
medlemsadministrator Søren Haupt på 74 46 15 90 / 21 91 73 07 eller email haupt@pc.dk
Når I modtager opkrævningen bedes I også tjekke, at det er det korrekte beløb, som I bliver opkrævet
Oversigten har dligere været udsendt, men I får den lige igen, og det er beløbet i kolonnen ”I alt”:
Medlemstype
Junior (t.o.m. 18 år)
Ungdom (19 - 25 år)
Senior (26 - pensionist)
Pensionist, invalide, e!erløn
Familie almindelig
Familie pensionist

DSF
0,260,395,395,495,495,-

SDL
75,190,195,130,285,195,-

ALS
125,170,170,170,295,295,-

I alt
200,620,760,695,1075,985,-

Hvis i IKKE er opkrævet korrekt kon!ngent, ja så er det også her Søren, som I skal kontakte.
For jeres egen skyld hermed også en kra!ig opfordring l at melde betalingen l betalingsservice, det gør nu
en gang livet leere både for alle parter.

- formanden.

De to store konkurrencer Alsiske Kys$iskeres Forårskonkurrence og vores FISKEWEEKEND er nu slået sammen !l ”ALSISK FISKEWEEKEND”, der i år a%oldes 28/2 - 3/3. Mere informa!on i næste ”Medlemsnyt”.

