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Til alle præsidenter/skatmestre 
i Region Danmark 

Kontingentopkrævning 2019 

Inden længe, nærmere bestemt pr. 1. august 2019 er der igen tid for opkrævning af 
kontingent til Region Danmark, Area og Y’s Mens International. 

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at senest den 10. juli 2019 er sidste frist for 
ajourføring af jeres klubs medlemsdata for korrekt opkrævning af kontingent for 
perioden 01.07.2019 - 31.12.2019. 

Pr. 31. juli trækkes data i medlemskartoteket og der tilsendes klubbernes 
skatmester et meddelelsesbrev med opgørelsen af klubbens samlede kontingent 
for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 og der dannes samtidig et FI 71 
betalingskort/betalings-streng som skal benyttes ved indbetaling. 

Nævnte betalingsmetode skal anvendes af alle klubber – 
(kontooverførsel kan ikke anvendes) 

Region Danmark fået et nyt intranet i 2018 med tilhørende medlemsdatabase for 
hver klub. Medlemsdatabasen holdes løbende ajour af de enkelte klubber med 
hensyn til registrerede medlemmer.  

Senest 10. august 2019 betales kontingentet til Region Danmark 

Med venlig hilsen 
Hardi Kristensen 

http://www.ysmen.dk/


KONTINGENT 2019/20 
Det årlige kontingent er fastsat til 644,00 kr. pr. medlem, og kan specificeres således: 

• Regionskontingent – pristalsreguleret  kr. 303 
• Area kontingent  kr.   46 
• Internationalt kontingent  kr. 242 
• Kollektiv forsikring  kr.   20 
• Tilskud til regionskonference  kr.   33 

I alt pr. medlem årligt      kr. 644  

Kontingentet betales halvårlig med 322,- kr. den 1. august 2019 og den 1. februar 2020. 

Pr. 31. juli og 31. januar trækkes data i medlemskartoteket og der tilsendes klubberne et 
meddelelsesbrev med opgørelsen af klubbens samlede kontingent for halvårsperioden 
I opgørelsesmailen er der samtidig- et FI 71 betalingskort/betalings-streng som bruges til betaling af 
kontingent. 

Nævnte betalingsmetode skal anvendes af alle klubber – (kontooverførsel kan ikke anvendes) 

Senest 10. august 2019 og 10. februar 2020 betales kontingentet til Region Danmark.  

Indbetaling til projekter kan foretages på følgende konti: 
Danske Bank: Reg.nr. 0994 kontonummer. 311 3922 (Husk oplysninger: Kontingent og klubbens navn) 

Konti projekter 
• K7510 Regionsprojekter 2019-20
• K7740 Central Øst Europa Regionsprojekt 2019-20
• K7810 YES - Y’s Extension support
• K8020 BF - Brotherhood Fund (frimærker)
• K8110 TOF - Time of Fast
• K8210 ASF - Alexander Scolarship Fund
• K8310 EF - Endowment Fund / ekstension midler
• K9055 Extension i Centraleuropa (Husk at oplyse formål og afsender)

Hvordan støtter man fradragsprojektet? 
• Støt via hjemmesiden: https://www.collectpay.dk/YMD/gave
• Eller brug MobilePay: 816625
• Du kan også indbetale dit / klubbens bidrag via bankoverførsel på

reg. nr. 9570 kontonr. 11803989

Husk at oplyse cpr. nr. og navn ved betaling – så får du skattefradrag. 

https://www.collectpay.dk/YMD/gave



