
Nyt medlem af spinners

Kan du svare ja til de 3 første spørgsmål, 
kan du blive medlem af  "Internetforeningen Spinners"

1. Bor du i en lejlighed på en af følgende adresser?

Dybbølsgade nr. 19, 21 & 23
Godsbanegade nr. 21, 23, 25, 27, 29 & 31
Ingerslevsgade nr. 110 & 112
Krusågade nr. 26, 28, 30 & 32

2. Har du læst foreningens vedtægter og brugsaftale igennem og kan acceptere dem?

3. Har du downloadet en indmeldelsesblanket og udfyldt den?

4. Kontakt administratoren
Meddel vedkommende at du ønsker at blive medlem af  "Internetforeningen Spinners".
Aflever indmeldesesblanketten til administratoren, enten pr. brev eller personligt. (Afleverer du indmeldel-
sesblanketten personligt, aftal da nærmere med administratoren hvornår det skal ske).

5. Pris og indbetaling
Indmeldelsesgebyr for medlemskabet  er 500,- kr. (Et engangsbeløb, som ikke tilbagebetales).
Kontingentet er 70,- kr. om måneden.

Indbetalingsperioderne løber fra: 01-05-200X til 31-10-200X
og igen fra 01-11-200X til 30-04-200X

Der betales for 1/2 år af gangen, med girokort som du automatisk vil få tilsendt.

Hvis du indmeldes midt i en periode, skal du selv regne ud fra hvilken dato du indmeldes/opkobles til
perioden udløber og betale 70,- kr. pr. mdr. Der regnes også med 1/2 måneder hvor beløbet er 35,- kr.

Eks. Du indmelder dig f.eks den 8. September. Så regner du fra 15. Sep. Til 31. Okt. Det er 1 1/2 
mdr. til den næste indbetalingsperiode. Altså 70,- kr. + 35,- kr. = 105,- kr. for kontingentet 
foruden indmeldelsesgebyret på 500,- kr. Total 605,- kr.

Det samlede beløb indbetales på spinners konto: BG bank. Reg.nr. 1551, kontonr. 7950001539.

Derefter emailer du Spinners administrator og meddeler, at du er nyt medlem, bor der og der og redegør
for dit regnskab og indbetaling på Spinners konto. Herefter vil du fremover automatisk modtage et girokort
med opkrævning for kontingent.

6. Opkoblingen til internettet
Kontakt It-ansvarlig.

Har du stik i lejligheden? Hos den it-ansvarelige vil du kunne få udleveret en ledning til dit 
stik, samt informationer om indstillingerne på din computer og en 
aftale om, hvornår du vil være koblet på internettet. 

Har du ikke stik i lejligheden? Hos den it-ansvarelige vil du kunne få udleveret ledninger, stikdåse 
og stik, samt informationer om indstillingerne på din computer og 
en aftale om, hvornår du vil være koblet på internettet. 
Vær opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at føre ledningen 
fra loftet/kælderen til din lejlighed. Samling af stik og ledning vil 
it-ansvarlig udføre. (Aftal nærmere med vedkommende).

7. Andet
Hvis du har andre spørgsmål omhandlende foreningen generelt, kan formanden kontaktes.


