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Deadlines
Der opkræves altid til den 
1. i næste måned. Hvis op-
krævningerne skal nå at 
komme med, skal der som 
udgangspunkt opkræves senest den 15. 
i måneden. Det betyder f.eks., hvis man 
ønsker indbetaling den 1. marts, så skal 
der opkræves i systemet senest den 15. 
februar. 

Med denne guide kan du få et bedre overblik 
over vores opkrævningsprocedurer. Om det 
er forbundet der opkræver kontingent for din 
afdeling eller I selv står for det, så kan guiden 
være et rigtig godt værktøj. 

Husk at rette intromedlemmer
Inden der opkræves kontingent, er det vig-
tigt at alle oplysninger er korrekte. Bemærk i 
den forbindelse, at alle intromedlemsskaber 
automatisk, ændres til enkeltmedlemsskaber 
ved årsskiftet. Derfor er det meget vigtigt, at 
I inden der opkræves kontingent, samler de 
medlemmer der fremover skal være i et fami-
liemedlemsskab. Ellers bliver medlemmerne 
opkrævet for meget i kontingent.

Opdateringer af
indbetaling via PBS
For at indbetalinger fra PBS kan 
ses i medlemssystemet, skal forbundet 
indlæse filer fra PBS. Det skal gøres manuelt og 
det sker som udgangspunkt hver mandag. Det 
betyder at PBS-indbetalinger i løbet af ugen 
først er synlige efter filen er indlæst mandag. 

Husk altid
Kontingentrestancer fra tidligere 
år, skal afdelingerne selv opkræ-
ve eller slette i medlemssyste-
met. Forbundet har kun fokus 
på indeværende år. Desuden skal afdelin-
gerne altid selv huske at opkræve kontin-
gent for alle nye medlemmer der meldes 
ind i løbet af året. Hvis man modtager 
kontingent på anden vis end via PBS, skal 
man også huske at registrere det i med-
lemssystemet. Ellers vil medlemmet fort-
sat blive rykket for kontingent.  

Når I selv
opkræver
De afdelinger der selv op-
kræver kontingent, skal selvføl-
gelig også selv huske både at opkræve og 
rykke for kontingentet. Husk også at tage 
stilling til eventuel kontingentrestance.
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Når forbundet
opkræver
Forbundet opkræver kon-
tingent for langt største 
delen af vores afdelinger. Som ud-
gangspunkt opkræves der i februar med 
betaling 1. marts og i august med beta-
ling 1. september. Desuden rykkes der for 
manglende kontingentindbetalinger hver 
anden måned. 
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