
 

 

Betaler du kontingentet inden 10. februar 2015, deltager du i en lodtrækning 

om et gavekort på 500 kr. til Din Tøjmand by Jan & Nalle. 

Medlemmer, som tidligere har betalt for 5 år med betalingsdato før 10. februar, 

deltager også i lodtrækningen. 
 
 

 

Sådan kan du betale !  
 

Medlemmerne af Bornholms Passagerforening, herunder medlemmer af Pendlergruppen, betaler igen i 

2015  kun 50 kr.  i kontingent pr. medlem (for hele året). Virksomheder/foreninger får særskilt besked 

om størrelsen af kontingentet.  

Medlemmerne kan i stedet betale kontingent for 5 år ad gangen, dvs.  i alt 250 kr. pr. medlem. Kontin-

gentet vil i så fald være betalt for årene 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019, uanset om der eventuelt sker 

en stigning i kontingentet i 5-årsperioden. Til gengæld sker der ikke tilbagebetaling ved eventuelt ønske 

om ophør før udløbet af 5-årsperioden.  

På grund af de hensættelser, vi skal foretage, kan der kun betales enten for 1 år eller for 5 år.  

 

 

 

Ordning gøres permanent for medlemmer, der er fyldt 75 år  
 

I maj 2013 gav vi – efter ønske fra medlemmerne – for første gang mulighed for, 

at vores medlemmer, der er fyldt 75 år, kan betale 250 kr., og derved få tildelt et 

livsvarigt medlemskab. 

Vi var dengang lidt usikre over for, hvordan og i hvilket omfang vi skulle hensætte 

midlerne til betaling af fremtidige udgifter, herunder om der reelt ville være dæk-

ning til at betale udgifterne i resten af medlemmets levetid.  Derfor hedder det sig i 

vores beskrivelse af ordningen (udfærdiget 31. maj 2013, jf. vores hjemmeside), at 

 
Medlemmer, der er fyldt 75 år, kan – når de betaler for 5 år forud – efter afgørelse i hvert enkelt tilfælde 

opnå et livsvarigt medlemskab for det indbetalte beløb. 

 

På baggrund af eksempelberegninger, erfaringsgrundlag (om end spinkelt) og en 

beslutning om at tilstræbe at medlemsantallet holdes relativt konstant, gøres ord-

ningen nu permanent og gældende for alle, der ønsker at benytte sig af ordningen. 
 

 

 

Der er følgende betalingsmuligheder:  



1) Via netbank eller via bankoverførsel 

    (vi kan desværre ikke modtage betaling via giro)  

2) Kontant betaling  

 

Vi foretrækker helt klart, at du betaler kontingentet via netbank eller via bankoverfør-

sel. 

 

Uanset indbetalingsform er det vigtigt, at du anfører navn/navne og medlemsnum-

mer.  
 

Bankoplysningerne er som følger:  

Reg. nr.  0650  

Konto nr.  0564554049  

 

I 2015 får du også mulighed for at betale kontant ved generalforsamlingen eller på 

anviste betalingssteder.  

 

Uanset – hvor du betaler kontant, beder vi om, at du gør som følger:  

1) Lægger beløbet i en kuvert og lukker kuverten  

2) Skriver dit navn/navne samt medlemsnummer uden på kuverten (tydelig skrift).  

 

Ved generalforsamlingen tager vores kasserer imod betalinger. Endvidere er der mu-

lighed for at aflevere kontant betaling på følgende adresser:  

1) Kasserer Thorkild S. Lund, Bornholms Revision, Tornegade 4, 1., 3700 Rønne  

2) Bestyrelsesmedlem Jytte Bræstrup Karlsen, Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne  

3) Nexø Apotek (apoteker Gert Møller-Jensen), Strandgade 7, 3730 Nexø 

4) Kiosken i Allinge (Michael Hornshøj), Kirkegade 12, 3770 Allinge 

5) Formand Bjørn Carlsen, Rønnevej 42, Bodilsker, 3730 Nexø.  

 

Vær opmærksom på, at ingen af de fremsendte tilbud kan benyttes før kontingentet er 

betalt (eller hvis du har kontingentfrihed). Du kan således heller ikke deltage i lod-

trækningen af gavekort ved vores generalforsamling, medmindre du har betalt dit 

kontingent senest ved generalforsamlingen.  

 

 

Manglende betaling betragtes ikke i sig selv som en udmeldelse, idet vi har meget, 

meget dårlige erfaringer med den måde at forvalte et medlemskab på. 

 

 
Bestyrelsen, den 27. december 2014 


