
 
 

Betalinger   �l   Valbyparkspejderne  
 

 

Kære   forældre  

Nedenfor   har   vi   skrevet   lidt   om   de   forskellige   betalinger,   I   kommer   �l   at   lave   �l   gruppen,   når   jeres   barn   er  
medlem   af   Valbyparkspejderne.  

Spejderhilsner  
Bestyrelsen   hos   Valbyparkspejderne  

 

 

KONTINGENT   FOR   ALLE   GRENE,   undtagen   Familiespejd  
Kon�ngentet   for   alle   grene,   med   undtagelse   af   Familiespejd,   er   450   kr.   pr.   kvartal.   Kon�ngentet   faktureres  
automa�sk   af   vores   medlemssystem   d.   2.   dag   i   kvartalet,   og   betalingsfristen   er   10   dage.   Kon�ngentet  
betales   forud   for   et   kvartal   ad   gangen   og   �lbagebetales   ikke,   hvis   man   bliver   meldt   ud   i   løbet   af   et   kvartal.  

E-mail   med   elektronisk   faktura   og   betalingslink   sendes   �l   den   pårørende,   der   er   anført   som   betaler   for  
spejderen   i   vores   medlemssystem.   Det   er   muligt   at   �lmelde   et   betalingskort   så   kon�ngen�akturaen  
automa�sk   bliver   betalt   d.   12.   dag   i   hvert   kvartal.   Det   vil   vi   opfordre   �l,   at   I   gør…!  

Første   kon�ngentopkrævning   sker   automa�sk   ved   førstkommende   kvartalsopkrævning .   Der   kan   derfor   gå  
lidt   �d   e�er   indmeldelse   af   en   ny   spejder,   før   man   ser   en   kon�ngentopkrævning.   Første   opkrævning   vil   også  
være   større,   da   der   både   opkræves   kon�ngent   for   det   kommende   kvartal,   men   også   for   den   del   af   det  
forudgående   kvartal,   hvor   spejderen   har   været   medlem.  

Hvis   I   gerne   vil   ændre   betaler   for   en   spejder   �l   at   være   en   anden   forældre,   kan   I   kontakte   kassereren   på  
gk@valbyparkspejderne.dk  

 
KONTINGENT   FOR   FAMILIESPEJD  
For   familiespejderne   er   kon�ngentet   900   kr.   pr.   år.   og   dækker   både   barn   og   forældre.   Kon�ngentet  
faktureres   manuelt   i   august/september   i   forbindelse   med   opstart   af   spejderåret   og   betalingsfristen   er   10  
dage.   Kon�ngentet   betales   forud   for   et   år   ad   gangen   og   �lbagebetales   ikke,   hvis   man   bliver   meldt   ud   i   løbet  
af   året.   

Email   med   elektronisk   faktura   og   betalingslink   sendes   �l   den   pårørende,   der   er   anført   som   betaler   for  
spejderen   i   vores   medlemssystem.   

Hvis   I   gerne   vil   ændre   betaler   for   en   spejder   �l   at   være   en   anden   forældre,   kan   I   kontakte   kassereren   på  
gk@valbyparkspejderne.dk  
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INDMELDELSESGEBYR   /   STARTPAKKE  
Indmeldelsesbeløbet   på   175,00   kr.   dækker   over   en   startpakke   med   tørklæde,   sangbog   og   lommebog.  
Startpakken   udleveres   af   spejderlederne,   når   spejderne   bliver   meldt   ind.   Startpakken   faktureres   manuelt   af  
kassereren,   og   I   vil   modtage   fakturaen   på   e-mail   med   betalingslink.   Kasséren   fakturerer   startpakker   ca.   hver  
anden   måned   og   giver   som   regel   besked   ud   i   Facebookgrupperne,   når   de   er   sendt   ud.   Hold   øje   med  
fakturaen,   den   kan   måske   lande   i   spamfiltret.  

 

TURE,   WEEKENDER   OG   SOMMERLEJRE  
Man   �lmelder   sig   og   betaler   for   ture   og   lejre   via   arrangementer   på   vores   hjemmeside.   Hvis   I   har   problemer  
med   at   finde   det   re�e   arrangement   på   hjemmesiden,   skal   I   kontakte   jeres   spejderleder,   der   kan   guide   jer  
det   rig�ge   sted   hen.   

Hver   opmærksom   på   at   overholde   �lmeldingsfrister.   Vi   har   �lmeldingsfrister,   da   vi   op   �l   turene   skal   lave   den  
sidste   detailplanlægning   og   begynde   at   købe   mad   og   materialer   ind.   Af   og   �l   skal   vi   melde   endeligt  
deltagerantal   videre   �l   arrangørerne   af   større   ture,   vi   deltager   i,   derfor   varierer   det,   hvor   lang   �d   før   turene,  
at   �lmeldingsfristen   er.  

Det   sker,   at   man   kan   overse   en   �lmeldingsfrist.   Nogle   gange   kan   der   være   mulighed   for   e�er�lmelding.   Det  
er   op   �l   de   enkelte   spejderledere   at   træffe   individuelle   beslutninger   omkring   e�er�lmeldinger.   I   alle   �lfælde  
bliver   der   lagt   100   kr.   oveni   prisen   for   turen   ved   e�er�lmelding.   Hvis   I   laver   en   a�ale   med   spejderlederne  
om   e�er�lmelding   �l   en   tur,   åbner   de   for   arrangementet   på   hjemmesiden   igen,   så   I   kan   �lmelde   og   betale  
her.   Betal   aldrig   på   bankkontoen   eller   MobilePay   for   en   tur   eller   lejr.   

 

GENERELLE   REGLER   OMKRING   INDBETALINGER   TIL   VALBYPARKSPEJDERNE  

Som   udgangspunkt   kan    betalinger   �l   Valbyparkspejderne   kun   ske   ved   kortbetaling   via   vores   elektronisk  
faktura   (genereret   af   vores   regnskabs-/medlemssystem)   eller   via   arrangementer   på   vores   hjemmeside .  
De�e   skyldes,   at   vi   på   den   måde   både   sikrer,   at   betalingerne   bliver   registreret   rig�gt,   og   det   sparer   rig�g  
meget   �d   hos   kassereren   –   som   jo   også   bruger   sin   fri�d   på   at   hjælpe   gruppen   med   at   holde   styr   på  
pengene.  

Hvis   I   ikke   har   mulighed   for   at   lave   kortbetaling,   kan   I   lave   en   a�ale   med   kassereren   om   betaling   på  
bankkontoen.   Kontakt    gk@valbyparkspejderne.dk    for   at   få   bankkontonummer.   Betal   aldrig   �l   bankkontoen  
eller   MobilePay   uden   forudgående   a�ale,   da   kassereren   ikke   har   mulighed   for   at   vide,   hvad   betalingen  
dækker.  
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