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Registrering af ”Ikke flyvende medlemmer”.
Det er nu muligt at registrere ”Ikke flyvende medlemmer” af DSvU i Unionens Medlemsdatabase.
For at være Ikke flyvende medlem af DSvU skal man være medlem af en klub, men man må ikke have et
gyldigt certifikat, eller være i gang med skoling. Det er hensigten at medlemmer som hjælper til i klubben,
eller som tidligere har fløjet, og måske ikke længere har helbredet, kan være Ikke flyvende medlemmer
af DSvU.
Medlemskaber:
1. Nye medlemmer som ønsker medlemskab i klub og union som ikke flyvende medlem oprettes
som medlem i klubben.
Gå herefter ind på medlemmets stamdata -> vælg medlemskab af union -> vælg ikke flyvende
medlem.
2. Eksisterende medlemmer der ønsker at overgå til ikke flyvende medlem.
Gå ind i på medlemmets Stamdata –> vælg medlemskab af union -> herefter vælges ikke flyvende medlem
3. Nye medlemmer som ikke ønsker medlemskab af Unionen, skal registreres som ordinære medlemmer i klubben.
NB: Bemærk at man på klubniveau har mulighed for at oprette forskellige medlemstyper, helt uafhængig
af DSvU medlemskaber, under hensyntagen til klubbernes egen medlemsstruktur.
Bemærk desuden at ved alle oprettelser i medlemsdatabasen får medlemmet, uanset medlemskab, automatisk tildelt et DSvU medlemsnummer.
Vær opmærksom på at kontingent for det efterfølgende kvartal opkræves på basis af medlemstallet d
sidste dag i det foregående kvartal. For eksisterende medlemmer, hvor status er ændret til ”Ikke flyvende
medlem” senest d. 30/6, vil der ikke blive opkrævet aktivt kontingent i 3. kvartal. Disse medlemmer vil betale den reducerede takst.

Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union
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