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Medlemsbetingelser
Medlemstype
Hos AXIS har vi tre forskellige kontingenttyper:
1. Fuldt kontingent: 250 kr.
2. Nedsat kontingent: 100 kr. (for pensionister, studerende og arbejdsløse)
3. Foreningskontingent: 500 kr. (foreninger og organisationer)
Betaling
Som medlem i AXIS betaler du et årligt kontingent. Betalingen gælder for det kalenderår (1. januar til 31. december),
hvori betalingen har fundet sted.
Nye medlemmer betaler deres første kontingent per bankoverførsel til AXIS:
Reg: 5379
Kontonummer: 0000242004
HUSK at skrive dit fulde navn i kommentarfeltet, så vi ved, hvem der har betalt!
Alle efterfølgende opkrævninger foregår per indbetalingskort – som udsendes af NETS – og vil finde sted i enten februar
eller juli, alt afhængig af datoen for indmeldelse i AXIS:



Har du indmeldt dig mellem 1. januar og 30. juni, vil du modtage alle efterfølgende opkrævninger hvert år i
februar, indtil du eventuelt udmelder dig.
Har du indmeldt dig mellem 1. juli og 31. december, vil du modtage alle efterfølgende opkrævninger hvert år i
juli, indtil du eventuelt udmelder dig.

NB. AXIS bliver ikke automatisk informeret, hvis du flytter adresse, og vi beder dig derfor informere os om et eventuelt
adresseskifte.
Betalingsservice
For at lette administrationen, opfordrer vi alle medlemmer til at betale det årlige kontingent via en betalingsserviceaftale.
De nødvendige informationer for at gøre dette er trykt på indbetalingskortet, som udsendes af NETS.
Generalforsamling
Som medlem i AXIS har du stemmeret til vores årlige generalforsamling. Denne finder almindeligvis sted i marts. Den
endelige dato vil blive adviseret på vores hjemmeside, www.axisngo.dk.
Bliv aktiv
Er du interesseret i at blive frivillig i AXIS og engagere dig aktivt i organisationens arbejde, f.eks. som
projektkoordinatorer på et af vores projekter i Afrika eller Sydamerika, så kan du orientere dig om dine muligheder på
vores hjemmeside: http://axisngo.dk/aktivist-danmark/
Udmeldelse
Udmeldelse sker ved at sende en e-mail til axis@axisngo.dk med dit fulde navn og telefonnummer.
Mange tak for din interesse og støtte
AXIS
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