
  

 

 

ATK Nyhedsbrev Nr. 3 2022 

Kære medlemmer 

 

Det er tid til at betale kontingent men vi har desværre haft en fejl i 

opkrævningen og derfor er det nu kun muligt at betale på hjemmesiden, se 

mere herunder. 

 

Kontingent til ATK 2022 – betal gerne via medlemssiden. 

Der desværre opstået en fejl i opkrævningen af kontingentet for 2022 – og vi er 

derfor nødt til at rykke opkrævningen til 1 april 2022. Du vil modtage din 

opkrævning pr. brev eller betalingsservice som tidligere med frist 1 april. Vi 

håber imidlertid, at du vil betale dit kontingent online på din side i 

medlemsregistreringen allerede nu. Det vil give os overblik over medlemmer i 

2022 – og mulighed for at åbne op for nye. Du kan også betale dit kontingent 

ved at indbetale på klubbens konto 5331-0415586 med oplysning om dit 

medlemsnummer. Vi håber på din hjælp og ser frem til en god tennissæson 

2022. 

  

Hvis du har betalt online inden den 20 marts så vil du ikke blive opkrævet. 

 

Bestyrelsen  

 

 

Sådan kan man betale online: 

Kontingentet kan betales ved at gå ind på vores hjemmeside www.atk-

tennis.dk. Derefter klikke på banebooking i øverste venstre hjørne. 

Vælg ATK og log dig ind med medlemsnummer og pinkode. Vælg fakturaer. Du 

kan derefter betale online. 

 

 

Fuldtidsmedlem i ATK 

Hvis man har søgt om at blive fuldtidsmedlem og har været medlem fra sæson 

http://www.atk-tennis.dk/
http://www.atk-tennis.dk/


 

2020 eller før er man nu registeret som fuldtid. 

Er man først meldt ind i 2021, varer det et stykke tid endnu, før vi ved, hvor 

mange pladser, der bliver i den kommende sæson. 

Vi forventer at give besked til de nye omkring 15. april. 

Hvis man ikke har fået besked inden d. 1. maj, er man ikke blevet fuldtid. 

 

  

Medlemskab af ATK  

Det er pt ikke muligt at blive seniormedlem af ATK (det er fortsat muligt at blive 

juniormedlem).   

Man kan søge om at blive dagmedlem fra d. 15. marts 2022. 

På hjemmesiden kan man ansøge om medlemskab under punktet "Søg om 

medlemskab". Bemærk, at man ikke kan skrives på en venteliste. 
 

 


