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Kære medlem i VIRKSOMME kvinder 

 
 
Årsskiftet nærmer sig og det er snart tid til fornyelse af dit medlemskab for år 2021 
 
Vi håber at kontingent-opkrævningen går nemmere for 2021 end for 2020, men al begyndelse 
giver bump på vejen, og vi beklager selvfølgelig de opstart vanskeligheder der var.  
Vi skal alle – både medlemmer og styregrupper - lige lære at bruge systemet. 
Gå ej i Panik – hvis du ikke er tilmeldt automatisk kortbetaling – eller IKKE har lyst til at betale 
med dit kort, dette er helt forståelig, for i VIRKSOMME kvinder er der plads til alle. 
 
Køreplan ved automatisk betaling med betalingskort via Nets: 

1. Klubmodul-systemet fremsender en mail ca. 20. december og beder dig KUN 
opdatere dit betalingskort og evt. oplyse dit mobilnr. (måske har du skiftet kort?).  

2. Når dit betalingskort er opdateret inden årsskiftet, skal du IKKE betale endnu. 
3. Klubmodul/ Nets trækker automatisk dit kontingent d. 1. januar 2021.  
4. Du modtager automatisk en kvittering pr. mail for betalingen d. 1. januar 2021. 
5. Faktura-bilag 2021 - pdf-fil, der passer til din medlemskabs-type - kan hentes ved 

årsskiftet her, Medlemskab:  
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/TeamEnrollmentAlt.aspx?TeamNameID=19  

6. Ønsker du en Faktura med Firmanavn på?  
Send en mail til: landskasserer@virksommekvinder.dk med flg. oplysninger:  
Dit mobilnr. (Kunde-/ Medlemsnr.), dit Navn og Firmanavnet.  

7. Medio januar mailer Landskasserer en manuel faktura til dig.  
8. Se evt. vejledning, 5 Betaling - Kontingent:  

https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=59  

 
Køreplan, hvis du IKKE ønsker at betale med betalingskort: 

1. Klubmoduls fremsendte mail ignoreres. 
2. Primo januar tjekker Landskasserer og IT-koordinator manuelt, hvem der mangler at 

betale kontingent 2021.  
3. Er betalingen ikke tilmeldt Kortbetaling - vil du modtage en faktura ca. 2-3 uger efter d. 

01.01. pr. mail til betaling i hht. til betalingsfristen på 10 dage. 
4. Bankoverførsel foretages til Landsforeningens konto.  

 
Kontingent for 2021 stiger med lønindeks for indeværende kalenderår, dvs. ca. 2%.  
Beløbene for de forskellige kontingent-typer oplyses på hjemmesiden ultimo december 2020 til 
orientering, men der må IKKE indbetales inden den 1.1.2021. 
 
Har du ændringer til evt. firmanavn, -adresse, email, mobilnr., privatadresse?  
Send en mail til os begge …  
 
Med hilsen fra VIRKSOMME kvinder  
Pia Andersen – Landskasserer – email: landskasserer@virksommekvinder.dk  
Susan Baerens – IT–koordinator – email: info@virksommekvinder.dk  


