
Betingelser for medlemskab af Foreningen Fremad Folket 

 

1. Medlemskab 
Medlemmer af Foreningen Fremad Folket er enhver, der har betalt kontingent, jf. foreningens vedtægter. 
Medlemskontingentet for sæsonen 2021/22 og efterfølgende sæsoner vil være 500 kr.  

Kontingentet betales i to rater af 250 kr. 1. rate forfalder til betaling ved fornyelse af medlemskab eller ved 
indmeldelse, og 2. rate forfalder til betaling 1. januar. Ved indmeldelse efter afslutning af efterårssæsonen 
betales kun 2. rate.  

Foreningens bestyrelse kan i henhold til vedtægterne ændre medlemskontingentet.  

Medlemskabet skal fornyes en gang årligt, pr. 1. juli. Fornyelse sker ved betaling af medlemskontingent for 
den nye medlemsperiode i henhold til ovenstående. Foreningen sender en notifikation til den oplyste 
mailadresse, når medlemskabet skal fornyes, hvorefter det vil være op til det enkelte medlem at indbetale 
medlemskontingentet i henhold til instruktionerne i mailen fra foreningen.  

Medlemskabet er personligt og giver én stemme på foreningens Generalforsamling.  

Som medlem af Foreningen Fremad Folket vil du løbende blive kontaktet af foreningen på den angivne mail 
med information om aktiviteter i foreningen. Blandt disse aktiviteter er hjælp til afvikling af Aarhus 
Fremad’s hjemmekampe, hvor foreningen bl.a. assisterer med personale i boder. Det er valgfrit om du vil 
deltage. 

 

2. Opdatering af oplysninger 
Medlemmet er selv ansvarlig for, at den mailadresse Foreningen Fremad Folket er blevet oplyst er aktiv og 
kan anvendes til kontakt. Evt. opdatering af mailadresse kan ske ved at sende en mail til  
ff@aarhus-fremad.dk.  

 

3. Fortrydelse 
Medlemmet kan fortryde sit køb af kontingent i 14 dage efter betaling af 1. rate er sket. 

 

4. Udmeldelse 
Udmeldelse af foreningen sker ved, at der sendes en mail til ff@aarhus-fremad.dk, hvori man tilkendegiver, 
at man ikke længere ønsker at være en del af Foreningen Fremad Folket. Det er således ikke tilstrækkeligt, 
at et medlem undlader at indbetale medlemskontingent.  

Udmeldelse sker med virkning fra næstkommende medlemsperiode, dvs. pr. førstkommende 1. juli. Hvis 
udmeldelse sker midt i en medlemsperiode vil der således ikke blive tilbagebetaling en forholdsmæssig 
andel af medlemskontingentet, ligesom 2. rate skal betales. 

Ved udmeldelse af foreningens vil persondata blive slettet i henhold til foreningens persondatapolitik.  


