
Retningslinier for betaling af 
herresenior kontingent i FSI fodbold 

 
 
Der vil fra foråret 2013 være flg. retningslinier for at deltage som 

aktiv herresenior i FSI fodbold :  
 
Ønsker man at træne, og/eller komme i betragtning til klubbens førstehold betales der 
fuldt kontingent. Dette er på nuværende tidspunkt 700,- pr. halvår. Der er aftalt at 
kontingentet skal indbetales inden 1.April for forårssæsonen, og inden 1. September for 
efterårssæsonen.  
 
Betales der ikke inden disse skæringsdatoer udelukker man sig selv fra at træne og spille 
kamp indtil betalingen er bragt i orden. 
 
Der kan betales på flg. måder : 
 
1. Gå ind på fsisport/din sport/fodbold/Seniorherrer, og betal med dit dankort. 
 
2. Aflever en kuvert med 700,- samt oplysninger om navn, adresse, og fødselsdag til 
Søren Busch eller undertegnede, så opretter vi jer, og indbetaler med vores dankort. 
 
3. De sidste 14 dage op til skæringsdato vil Søren eller jeg være til stede til træning og 
kamp, og der kan man medbringe sine penge og så opretter vi jer på stedet. 
 
4. I alleralleryderste nødstilfælde hvis det ikke kan lade sig gøre på nogen af de 
ovenstående måder kan man få et girokort. Det er et administrativt helvede, så derfor er 
løsning 1, 2, og 3 langt at foretrække. 
 
Som tidligere nævnt er man altid velkommen til at kontakte mig hvis der er noget man 
ønsker at snakke om på 23989730. 
 
Ønsker man af forskellige årsager "kun" at spille på serie 6, og hverken træne eller 
kæmpe for at spille sig på førsteholdet betales der 50,- pr. gang. Disse afregnes med 
holdlederen som sørger for at holde regnskab, samt få pengene videre til kassereren. 
 
Jeg håber at dette er beskrevet så tydeligt at vi undgår situationer som den vi har stået i 
hidtil, da det må være i alles interesse at der er lige vilkår for alle, og alle bidrager med 
det de bør til fælles bedste. 
 
Thomas Lund på vegne af bestyrelsen FSI fodbold. 
 


