
Ekstra registrering af medlemmer
Underskrevne kontingent/indmeldelsesblanketter vedlægges som dokumentation.
Vi har allerede dokumentation for medlemmer, der har betalt via DFS’ online system.

1) Antal medlemmer under 30 år, som har betalt kontingent på min. 75 kr. i 2022: 
Medlemskab er gyldigt, hvis medlemmet har været med i klubben i 3 mdr. (også selvom de evt. siden er udmeldt).
Medlemskab er også gyldigt, hvis medlemmet først er begyndt i klubben i oktober, november eller december og 
samtidigt ikke er udmeldt inden årsskiftet.

2) Antal medl. under 30 år, som har betalt kontingent i 2022, men ikke kan tælle med:
(dvs. medlemmer, som ikke opfylder kriterierne i pkt. 1)

3) Antal medlemmer under 30 år, som ikke har betalt kontingent i 2022:

4) Antal medlemmer over 30 år:

Ekstra registrering af medlemmer
Underskrevne kontingent/indmeldelsesblanketter vedlægges som dokumentation.
Vi har allerede dokumentation for medlemmer, der har betalt via DFS’ online system.

1) Antal medlemmer under 30 år, som har betalt kontingent på min. 75 kr. i 2022: 
Medlemskab er gyldigt, hvis medlemmet har været med i klubben i 3 mdr. (også selvom de evt. siden er udmeldt).
Medlemskab er også gyldigt, hvis medlemmet først er begyndt i klubben i oktober, november eller december og samtidigt 
ikke er udmeldt inden årsskiftet.

2) Antal medl. under 30 år, som har betalt kontingent i 2022, men ikke kan tælle med:
(dvs. medlemmer, som ikke opfylder kriterierne i pkt. 1)

3) Antal medlemmer under 30 år, som ikke har betalt kontingent i 2022:

4) Antal medlemmer over 30 år:

Klubbens navn:                         Klub-nr.:

Klubbens navn:                         Klub-nr.:

EKSTRA OPGØRELSE
for antal medlemmer

EKSTRA OPGØRELSE
for antal medlemmer

DUF-kontaktpersons underskrift

DUF-kontaktpersons underskriftDUF-kontaktpersons underskrift

Dato

DatoDato

Modtaget på lands-
kontoret d.

Modtaget på lands-
kontoret d.
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Dette skema samt bilag sendes til DFS, Korskærvej 25, 7000 Fredericia – senest 5. januar 2023.

Dette skema samt bilag sendes til DFS, Korskærvej 25, 7000 Fredericia – senest 5. januar 2023.Dette skema samt bilag sendes til DFS, Korskærvej 25, 7000 Fredericia – senest 5. januar 2023.


