
Indmeldelsesblanket. 

Jeg melder mig hermed ind i foreningen 

Randersegnens Amatørarkæologer 

 

Venligst skriv tydeligt: 

 

Fornavn og efternavn____________________________________________________ 

 

Gadenavn og nummer___________________________________________________ 

 

Postnr. og by__________________________________________________________ 

 

Telefon_______________________________________________________________ 

 

Mobil (Venligst opgiv mindst eet telefonnummer)_______________________________ 

 

Primær mailadresse_____________________________________________________ 

 

Eventuel_sekundær_mailadresse___________________________________________ 

 

Nyhedsbrev: 

□ Jeg vil gerne abonnere på Nyhedsbrevet, som udsendes nogle gange hvert halvår i 

forbindelse med arrangementer. Jeg kan selv framelde nyhedsbrevet igen ved at 

klikke på afmeldingslinket i bunden af hvert nyhedsbrev. 

 

Medlemstype: 

□ Jeg er almindeligt betalende medlem. 

□ Jeg betaler nedsat kontingent som nr. 2 eller flere af samme husstand. 

□ Jeg betaler nedsat kontingent som pensioneret. 

□ Jeg betaler nedsat kontingent som studerende. 

 

 

 



Årskontingent: 

Januar til juni: 

□ Kr. 250 for 1 voksent medlem. 

□ Kr. 125 for andre personer af samme husstand. 

□ Kr. 170 for studerende eller pensionerede. 

Juli til december - læs her: 

Du har to muligheder for medlemsskab: 

1. Du kan enten betale halvt kontingent for resten af 2019.  

2. Eller du kan betale 0 kr. i kontingent for 2019 og i stedet indbetale årskontingentet 

for 2020.  

(Løsning nr. 2 har vi valgt for at kunne tilbyde nye medlemmer en længere periode med 

foredrag/aktiviteter for det første kontingent. Det giver et bedre grundlag for at at beslutte 

sig for, om et medlemskab af foreningen har interesse.) 

 

Kontingentbetaling: 

□ Da vi er i én af månederne januar til juni, betaler jeg kontingent for hele året. 

□ Da vi er i en af månederne juli til december, betaler jeg kun halvt kontingent for 

resten af 2019. 

□ Da vi er i én af månederne juli til december, betaler jeg 0 kr. i kontingent for 2019. 

Til gengæld indbetaler jeg kontingentet for 2020  

 

Betalingsmåder: 

Til foreningens konto: 

Reg.nr. 9331, kontonummer. 331 56 24117. 

Til MobilePay: 

61 30 41 30 

Kontingentet betales i forbindelse med indmeldelsen og herefter hvert år 5. januar.  

 

Velkomstbrev og vedtægter: 

Sammen med dette blanket har jeg modtaget et velkomstbrev og foreningens vedtægter - 

eller har selv mulighed for at udskrive det på hjemmesiden, under fanen ”Nye 

medlemmer”, ”Indmeldelsesblanket”. 

 

Velkommen som medlem! 

De bedste hilsner 

Randersegnens Amatørarkæologer 


