Medlemskab af Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug
Som tidligere omtalt har vi valgt at undlade at opkræve kontingent for indeværende sæson 2020/21.
Det vil sige medlemskab af foreningen KOSTER GRATIS.
Dog har foreningen betalt medlemskab for 2020 til Folkedans Danmark kr. 180,- for de aktive
dansere, der var medlem af Ramsø Folkedanserforening i sæson 2019/20 og det beløb vil vi bede
om at få indbetalt i forbindelse med tilmelding.
For aktive dansere koster det derfor kr. 180,- af være medlem af foreningen.
Aktive dansere der har indbetalt til Folkedans Danmark via en anden forening, skal betale 0,- kroner
i kontingent.
Alle der er omfattet af medlemskab til Folkedans Danmark, får særskilt mail med opkrævning.

DET VIL ALTSÅ SIGE:
Kontingent for alle spillemænd er 0,- kr.
Kontingent for dansere aktive/passive uden medlemskab af Folkedans Danmark er 0,- kroner.
Det er dog vigtigt at du oplyser om du ønsker fortsat medlemskab af foreningen.
Du skal derfor sende en mail til kasserer@spillemandslaug.dk uanset om du ønsker at være medlem
af foreningen eller ej.
Vi vil bede om din mail senest den 1. februar 2021
Jeg glæder mig til at høre fra jer, og ønsker et godt forår med masser af vaccination til alle.
Kassereren

19/1 2021

Medlemskab af Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug
Til aktive dansere (sidste sæson)
Som aktiv danser i sæsonen 2019/20 indbetalte foreningen kontingent kr. 180,- til Folkedans
Danmark. I oktober 2020 har foreningen atter betalt medlemskontingent til Folkedans Danmark,
således at du har bevaret dit medlemskab.
Kontingent til Ramsø Folkedanser og Spillemandslaug 2020/21 er gratis, dog bedes du indbetale
kontingent til FD kr. 180,- hvis du ønsker at være aktiv danser i Ramsø Folkedanserforening i
sæsonen 2020/21. Indbetaling senest den 1. Februar 2021.
Betaling kan ske:
Mobile Pay 21982
Kontooverførsel: reg 1551 kt. 177 5545
Hvis du ikke ønsker fortsat medlemskab af foreningen bedes du sende mail senest 1. februar
2021 til kasserer@folkedanserforening.dk

Jeg glæder mig til at høre fra jer, og ønsker et godt forår, med masser af vaccine til alle.
Kassereren

19/1 2021

