
M E D L E M S K A B

 
Kære medlem
Bestyrelsen har besluttet at gå over til et 
nemmere betalings- og nøglesystem. 

Den 1. marts 2016 overgår vi derfor til Conventus 
betalings- / nøgle-system og systemet, som du 
kender det i dag, lukker totalt ned pr. samme 
dato, og din nøgle vil blive lukket.

For at klargøre dette, er motionscenteret 
lukket d. 26. februar og:

Der vil være bemanding i motionscenteret  
d. 27. og 28. februar fra kl.8.00 til 18.00 for at 
hjælpe dig med dette. Foreningen stiller desuden 
en PC til rådighed i motionscenteret, når der er 
en træner til stede.

Hjemmesiden 
www.motionsfitness.dk  
bliver opdateret  
til det nye system 
d. 26. februar.

1 .         R E G I S T R E R I N G
Fredag d. 26. februar åbnes der for registrering 
via foreningens hjemmeside:

www.motionsfitness.dk  

Vælg “Medlemskab”  derefter “Medlems data” og 
følg de angivne retningslinier.

Som medlem af foreningen har du allerede 
gennemført en introtime og skal derfor vælge 
“Tilmeld” (se pil) for at registrere dig i det nye 
system (læs evt. “Guide”).

Vigtigt!

Bestyrelse og trænere vil være behjælpelige med 
at få dig registreret i systemet, og hvis ikke du har 
en PC derhjemme, så stiller foreningen en PC til 
rådighed i motionscenteret, når der er en træner til 
stede (se på hjemmesiden “Trænere til stede”). 

1. Du skal selv registrere dig i det nye 
system. ( Husk dit password ! )

2. Du skal vælge kontingenttype, samt 
hvordan du ønsker at betale.

3. Du skal have din nøglebrik programmeret 
på ny for igen at få adgang til foreningens 
lokale.
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  2 .                                            B E T A L I N G S M E T O D E R
I det nye system foretages betaling som et træk 
fra det Dankort eller Visa Dankort du har angivet 
ved din oprettelse. 

• Enten som et engangstræk, 
• eller du kan vælge automatisk træk ved udløb af 

din kontingentsperiode, indtil du aktivt fravælger 
dette.

Vælg “Medlemskab” derefter “Betaling” hvor 
betalingsmulighederne er listet - hvad det koster 
for hhv. fuldtid, deltid og pensionist, og om du 
ønsker løbende abonnement eller betaling hver 
måned.
Vælg det, der passer dig bedst, og følg 
instruktionerne (læs evt. “Guide”).

NB! Har du betalt 6 måneder forud i det gamle 
system, skal du springe step 2 over og gå til step 
3, “ÅBEN NØGLE”. 

Betalingen skal ske senest den sidste dag  
i måneden. 

• Foreningen lukker for nøglen umiddelbart efter 
den 1. dag i måneden, hvis betaling ikke er 
registreret i foreningens system.

• Natten efter vi har registreret fornyet tilmelding 
og betaling, åbnes nøglen igen, og som noget 
nyt skal der ikke betales et gebyr for dette.

3 .               Å B E N  N Ø G L E

For at få adgang til foreningens lokale igen, 
skal du henvende dig i motionscentret for at 
få din nøgle åbnet.

Medbring kvittering for betaling fra step 2, 
samt sygesikringsbevis, således at din nøgle 
kan blive registreret korrekt i forhold til data i 
systemet, samt hvad du har betalt. 

Hvis du i det gamle system har betalt for 6 
måneder, vil du i forbindelse med genåbning 
af din nøgle også skulle vælge, hvordan du 
fremover vil betale. Vi skal desuden have 
registreret den tilbageværende periode af det, 
du har betalt i det gamle system. 
 

Bestyrelse og trænere vil være til stede 
d. 27. og 28. februar fra kl. 8.00 til 18.00.
Efterfølgende kan du få nøglen åbnet, 
når der er en træner til stede (se på 
hjemmesiden under “Trænere til stede”). 

Conventus systemet vil herefter sikre en 
entydig sammenhæng mellem betalings- og 
nøglesystemer og dermed sikre 
dig adgang til foreningens 
lokale, ligeså snart din 
betaling er registreret i 
systemet. 


