
Sådan kan du betale ! 
 

Medlemmerne af Bornholms Passagerforening, herunder medlemmer af Pendlergruppen, betaler 

igen i 2013 kun 50 kr. i kontingent pr. medlem (for hele året). 

 

Der er følgende betalingsmuligheder: 

 

1) Via netbank eller via bankoverførsel 

2) Via giroindbetaling 

3) Kontant betaling 

 

Uanset indbetalingsform er det vigtigt, at du anfører navn/navne og medlemsnummer. 

 

Bankoplysningerne er som følger: 

Reg. nr. 0650 

Konto nr. 0564554049 

 

Giro-indbetalingsoplysningerne er som følger: 

Kortart +73 

Kreditornummer +81565236 

Anfør venligst K13 

 

I 2013 får du også mulighed for at betale kontant: 

1) Ved generalforsamlingen eller 

2) På anviste betalingssteder. 

 

Uanset – om du betaler ved generalforsamlingen eller på et af de anviste betalingssteder, 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 betalingerne. Endvidere er der mulighed 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) Bornholms Vinforsyning, Torvet 2, 3720 Aakirkeby 

4) Revisor Joan Gerdes, Svaneke Revision, Borgergade 3, 3740 Svaneke 

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

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

Bestyrelsen sender en stor tak til de personer/forretninger, som har stillet sig til rådighed for 

modtagelse af kontant betaling. 

 

Det vil være en stor hjælp for os, hvis du sørger for at betale inden udgangen af januar måned 2013. 



Du kan ikke deltage i lodtrækningen ved vores generalforsamling, hvis du ikke har betalt 

kontingentet senest, når du ankommer til generalforsamlingen (eller har fået tildelt et gratis 

prøvemedlemskab). 

Vi betragter ikke en manglende betaling af kontingent som en udmeldelse. Hvis du ønsker at melde 

dig ud, bedes du give os besked om det. 

 

 
 Hvor får du så meget for så lidt ? 


