
Medlemskab og kontingent
Senest ændret 1. april 2013

1. Indmeldelse

Indmeldelse sker ved personlig henvendelse i kontorets åbningstid samt 
ved underskrivelse af indmeldelsesblanket.

Lydpotten er berettiget til at kræve billedlegitimation ved indmeldelse.

Såfremt medlemmet ved indmeldelse er under 18 år er Lydpotten 
berettiget til at kræve forældremyndighedsindehavers underskrift på 
indmeldelsesblanketten.

Såfremt indmeldelse sker før den 15. dag i måneden, skal kontingent 
betales for indeværende måned. Sker indmeldelse på den 15. dag eller 
senere i måneden, skal kontingent betales for næstkommende måned.

2. Medlemskaber og priser

Følgende medlemskaber kan tegnes i Lydpotten i henhold til vedtæg-
terne § 3:

A-medlemskab  150 kr. pr. måned 
B-medlemskab  150 kr. pr. 1⁄2 år 
D-medlemskab  intet kontingent
E-medlemskab  intet kontingent

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen i henhold til Lydpottens 
vedtægter § 4.

Såfremt et band har mere end 2 faste øvetider pr. uge, betaler hvert 
A-medlem af bandet 100 kr. yderligere pr. måned. D-medlemmer betaler 
150 kr. pr. måned.

Det er en betingelse for tegning af D-medlemskab, at man er aktiv og 
betalende medlem af Den Kreative Skole, Silkeborg.

Det er en betingelse for tegning af E-medlemskab, at man er aktiv og 
betalende modtager af musikundervisning hos Ungdomsskolen i 
Silkeborg på fritidsdelen.

3. Betalingsfrister

A-kontingent betales månedligt forud hver den 1. hverdag i måneden.

B-kontingent betales halvårligt forud den 1. hverdag i januar og juli 
måned.

Det er medlemmets pligt at sørge for rettidig indbetaling af kontingent.

4. Betalingssted

Betalingsstedet er Lydpotten, Guldbergsgade 54, 8600 Silkeborg.

Det er medlemmets pligt at sørge for korrekt indbetaling af kontingent.

5. Betalingsmåder

Kontingent kan betales på følgende måder:

- Med dankort på Lydpottens kontor i kontorets åbningstider.
- Ved indbetaling på Rytmisk Musik Silkeborgs bankkonto med entydig 
identi�kation af medlemmet.

Det er medlemmets pligt at sørge for korrekt indbetaling af kontingent.

6. Pengeinstitutternes Betalingsservice

Lydpotten er berettiget til at pålægge medlemmet at indbetale kontin-
gent ved hjælp af Pengeinstitutternes Betalingsservice.

Såfremt medlemmet ikke inden 3 måneder efter modtagelse af første 
indbetalingskort fra Pengeinstitutternes Betalingsservice har tilmeldt sig 
automatisk overførsel af kontingent er Lydpotten berettiget til at 
pålægge et gebyr på 50 kr. pr. måned.

Lydpotten kan undlade at opkræve kontingent ved hjælp af Pengeinsti-
tutternes Betalingsservice.

7. For sen indbetaling af kontingent

Lydpotten er berettiget til at pålægge et rykkergebyr, såfremt betaling af 
kontingent ikke sker rettidigt.

1. rykkergebyr udgør 50 kr. 
2. rykkergebyr udgør 50 kr.

Såfremt det samlede skyldige beløb ikke betales inden for den i 2. 
rykkerskrivelse indeholdte betalingsfrist er Lydpotten berettiget til uden 
yderligere varsel at ophæve medlemskabet af Lydpotten.

8. Udmeldelse

Udmeldelse af Lydpotten kan kun ske skriftligt eller pr. e-mail til udgan-
gen af en måned.


