
Kære medlemmer 
  

 Det er blevet tid til at betale for medlemskabet i Frøslev & Omegn for 2021. 

Ved generalforsamlingen i 2020 blev en stigning for et medlemskab vedtaget! 

Det betyder, at prisen nu er: 

150,- for en husstand og 75,- for enlige 
 

  

For alle jer, der har en fast overførsel, betyder det, at I skal en tur i banken og have ændret 

beløbet. 

 

 

 

 

   
  

Dine muligheder for betaling 

Fast bankoverførsel: Det nemmeste for begge parter er, at du laver en fast bankoverførsel til 

os. Ser herunder, trin for trin, hvordan du opretter en fast overførsel via din netbank! 

Bankoverførsel: Konto 9133 1002062 i Frøslev-Mollerup Sparekasse (angiv vejnavn og hus 

nr. i ”tekst til modtagers konto”) 

MobilePay: angiv vejnavn og hus nr. i beskedfeltet og send til 15620 

Betal kontant: 

Du kan aflevere pengene sammen med dine kontaktoplysninger til vores kasserer. 

1. Skriv fornavn, efternavn, vejnavn, hus nr., tlf. nr. og e-mailadresse på forsiden af en 

kuvert eller på en seddel. 

2. Læg pengene i kuverten eller en lille pose. 

3. Afleveres hos Kasper Iversen på Elsøvej 204, tlf. 29 85 35 20. Skriv en sms eller ring i 

forvejen, og fortæl, at du er på vej med pengene. 

 

På vores hjemmeside, www.froeslevmors.dk kan I finde alle oplysninger omkring et 

medlemskab af Frøslev & Omegn. Her kan I: 

• Melde jer ind i foreningen 

• Skrive ændringer i kontaktoplysninger, hvis I er flyttet. har fået ny e-mailadresse eller 

telefonnr. 

• Melde jer ud af foreningen 

• Læse alt omkring betalingen. 
 

Ved alle henvendelser ang. medlemsbetaling skal vejnavn og hus nr. fremgå! 

Vi vil helst modtage betalinger mellem den 1. januar og den 1. marts 



 

Sådan oprettes en fast overførsel til Frøslev & Omegn 

Denne vejledning er lavet ud fra, netbanken i Frøslev-Mollerup Sparekasse. Det er muligt, at 

det ser lidt anderledes ud i andre pengeinstitutters netbank, men principperne er nogenlunde 

ens. 

Du kan altid kontakte din bank og få dem til at hjælpe dig med at oprette en fast overførsel til 

Frøslev & Omegn, henvis dem til denne side, så I får de rigtige oplysninger tastet ind. 

1. Log ind i din netbank 

2. Gå til ”Ny betaling” 

3. Vælg betalingstype 

Overførsel 

4. Standardbetaling 

(ingen) 

5. Betalingsoplysninger 

Beløb: 75,- for enlige, 150,- for husstand 

Hæves på konto: Vælg din konto 

Modtagerkonto: 91330001002062 

Betalingsdato: En dato mellem 1/1 og 1/3 

Tekst til egen kontoudskrift: Valgfrit, evt. medlemsbetaling til Frøslev & Omegn 

Tekst til modtagers kontoudskrift: Din adresse (vejnavn og hus nr.) 

6. Foretag eventuelle tilvalg 

Tryk på + tegnet foran “Opret som fast overførsel” 

Sæt flueben i “Opret fast overførsel” 

Frekvens: Vælg “Årligt” 

Betales: Vælg “Indtil videre” 

7. Godkendelse 

Vælg om du vil godkende nu eller senere 

8. Tryk “Næste” og afslut din betaling 

  

 


