
2. Vejledning vedr. at betale kontingent 
Inden denne vejledning følges, er det vigtigt at du allerede er oprettet som medlem, se anden vejledning. 

1) Log ind i medlemskartoteket på www.hasa.klub-modul.dk  

 

2) Klik øverst oppe på ”Holdtilmelding” 

 

 

3) Vælg den medlemskategori som passer til dit ønskede medlemskab 

 

(klik på den grønne kasse under den medlemstype du ønsker) 

 

  

http://www.hasa.klub-modul.dk/


4) Klik på ”Tilmeld” (nederst) for det medlemskontingent du ønsker. Er der flere at vælge 

imellem, bemærk at forskellen er om betalingen er årlig eller halvårlig. 

 

 

5) Tjek oplysningerne, navn og beløb, skriv en eventuel bemærkning og kryds af ved ”Jeg 

accepterer betingelserne”, til sidst klik nederst på ”Gå til betaling” for at gå videre 

 

 

 

  



6) Klik på den korttype du ønsker at betale med 

 

Det kvikke medlem vil nu se, at dette koster 10 kr. mere, og hvorfor så det? 

Reelt er der her tale om en betalingsløsning, der ikke, som normalt, styres af Nets. 

Hvis vores klub i stedet for skulle oprette en sådan Nets aftale eller en betalingsservice 

aftale, vil dette koste klubben dyrt. Gebyret her, på de pt. 10 kr., dækker udgifterne til 

foreningens betalingsløsning, Medlemmerne er med andre ord med til at dække denne 

udgift og sikre, at foreningen sparer mange penge. 

 

 

 

 

  



7) Angiv kortoplysninger og klik på ”Betal nu” 

 

 

Din kontingentbetaling vil nu blive registreret, og når tiden for en ny 

kontingentbetaling nærmer sig, vil du modtage en mail om, at dit kontingent 

automatisk betales en given dato. Der vil her være god tid til at logge ind og annullere 

betalingen, inden den foretages, hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at være 

medlem mere. 

I løbet af et år eller to vil det blive obligatorisk at betale sit kontingent på denne måde, 

så hvorfor ikke begynde i år? 

Til dem der synes 10 kr. er alt for dyrt, er det Styregruppens nuværende hensigt at 

foreslå en kontingentstigning svarende til dette beløb, således det enkelte medlem 

intet sparer ved at lave en kontooverførsel. Dette ekstra gebyr, om du vil, kan til den 

tid så ses som en ekstrabetaling for kasserens dertil manuelle arbejde. 

 

Vi håber meget, at mange af jer allerede vil benytte løsninngen i år. 

 

På forhånd mange tak. 

 

Styregruppen 


