INDMELDELSESBLANKET
Undertegnede ønsker at indmelde sig i
Foreningen Bakkehuset i Vedbæk
Udfyldes med blokbogstaver
Navn*
Adresse1*
Adresse2
Postnr.*
Kommune
Mobil*

Tlf.:

E-mail*
Fødselsdato*
Køn*

☐ Kvinde

☐ Mand

Ønsket aktivitet:
Ønsket aktivitet:
Ønsket aktivitet:
*) Disse felter skal i videst muligt omfang udfyldes.
Bemærk venligst, at nogle aktiviteter er allerede fuldtegnede. For disse har du mulighed for at komme på
venteliste. Du får meddelelse om hvilke aktiviteter, du er optaget på hhv. er kommet på venteliste.

Hvem skal være medlem?
Grundreglen er, at du skal være medlem for at deltage
i aktiviteter, som udbydes af Bakkehuset i Vedbæk.
Prisen herfor er 500 kr. pr. halvår.
Hvad med frivillige?
Hvis du er frivillig leder af en programsat aktivitet eller
arbejder i Receptionen, Caféen, Græshytten eller et af
værkstederne som frivillig, skal du ikke betale
kontingent. Hvis du derudover deltager i en eller flere
programsatte aktiviteter, skal du betale kontingent
ligesom alle andre medlemmer.
Hvad med Cafeen og drop in aktiviteter?
Man skal ikke være medlem for at komme i Cafeen
eller benytte drop in aktiviteter (manicure osv.).
Her betaler man pr. gang for det, man køber.

Hvad med brug af værkstederne, foredrag, privat

arrangerede aktiviteter osv.?
Man behøver ikke være medlem for at benytte
værkstederne eller komme til foredrag og privat
arrangerede aktiviteter. Det er gratis for medlemmer
at benytte lokalerne hertil, men andre skal betale pr.
gang. Der skal dog som hidtil betales for leje af huset
til fester. Brug af maskinerne i værkstedet kræver
medlemskab og ”kørekort”. Prisblad med samtlige
takster kan fås i receptionen.

Hvordan afleverer jeg denne blanket?
Udfyld den i hånden – og aflever den i receptionen,
næste gang du kommer i huset.

Forbeholdt Bakkehuset
Blanketten modtaget den
ibm-2

Bemærk: Der skal ikke betales kontingent nu!
Du vil senere få en opkrævning med anvisning på,
hvordan du kan betale.

