
 

 

Opkrævningsprocessen for DSF-årskontingent 2023 

Fra den 1. januar 2023 og frem til 15. januar 2023 skal man opdatere klubbens medlemmer. 
Herefter bliver fakturaen oprettet og skal godkendes og betales af klubben indenfor fristen. 
 
I perioden mellem den 15. og den 20. januar skal klubben godkende fakturaen og indbetale kontingentet. 
Ønsker klubben fakturaen oprettet før den 15. januar, send gerne mail herom. 
 
BETALINGSFRISTEN FOR ÅRSKONTINGENTET ER SENEST DEN 20. JANUAR 2023. 
Klubben kan/skal ved henvendelse lave særlig aftale om betalingsdato, hvis ovenstående ikke kan nås. 
 

1.      Betalingssiden 

For at komme til oversigten over opkrævninger, skal man klikke på ’Betaling -> Kontingent 
 

2.      Afventer godkendelse 

Du er nu landet på betalingsoversigten, hvor opkrævninger der afventer godkendelse fremgår. 
Systemet er opbygget således, at klubben skal godkende alle opkrævninger før de kan betales. 
I oversigten fremgår det hvilken betalingstype der opkræves, det totale beløb, klubnummer samt 
oprettelsesdatoen. 
 
Når en opkrævning fremgår af listen, så kan man: 
 

• Godkende ordren (Ordren sendes videre til ’Afventer betaling’ – se trin 3. 

• Afvise ordren (Hvis ordren afvises skal I skrive hvorfor i afviser f.eks. forkert beløb. Herefter sendes 
opkrævningen retur til DSF-sekretariatet, som herefter kan oprette en ny) 

• Se uddybende information om ordren (tryk på det grå øje) 

•  

3. Afventer betaling 

Når man har godkendt opkrævningen flyttes den til ’Afventer betaling’. Herfra er det muligt at betale via 
kort eller bankoverførsel (PDF).  
 

4. DSF registrerer betalingen 

Når opkrævningen er betalt, vil DSF afstemme betalingen med systemet. 
Kortbetalinger bliver automatisk registreret betalt med det samme, hvorimod bankoverførsler skal manuelt 
markeres betalt. Der går typisk 1-4 hverdage før en manuel bankoverførsel registreres i medlemssystemet. 
 
Når betalingen er registreret, vil det være muligt for medlemmet at tilgå sit medlemskort og betalingen 
fremgår under ’Betalingshistorik’. 
 

 

 



 

 

 
Primær- og sekundære klubmedlemmer i DSF. 
 
Nye medlemmer: 
Nye medlemmer som ikke før har været registreret som medlem i DSF, skal blot oprettes og egen klub 
tildeles medlemmet. 
 
Tidligere medlemmer: 
Når et tidligere medlem vender tilbage, kan man blot oprette dem igen. 
Slet altid e-mailadressen på udmeldte medlemmer, så kan man selv oprette dem igen. Hvis ikke 
nedenstående er gældende. 
 
Medlemmer som tidligere har været medlem af en klub i DSF, skal indmeldes på tidligere medlemsnummer, 
hvis medlemmet har fået udstedt CMAS certifikater.  
Eller hvis medlemmet ønsker samme medlemsnummer. Gælder kun medlemmer der er indmeldt efter 1. 
september 2021. 
 

Medlem af flere klubber: 
 
Primær Klub: 
Medlemmet er medlem af flere klubber, men kun den primær klub bliver opkrævet DSF kontingentet. 
Dvs. Kun den primær klub må opkræve DSF kontingent af medlemmet. 
 
Kun den primær klub kan redigere på medlemmets profil. Medlemmet bestemmer selv hvilken klub der skal 
være den primær. Men det er fra start den klub man bliver indmeldt i først. 
 
Sekundær klub: 
Medlemmer der allerede er medlem af en klub i DSF, kan indmeldelses i klubben som sekundært medlem. 
Der bliver ikke opkrævet DSF kontingent for sekundære medlemmer. Der må ikke opkræves DSF kontingent 
på sekundært medlemskab af klubben. Den Primær klub betaler DSF kontingentet. 
 
Kun DSF kan oprette sekundære medlemmer, da klubben ikke har rettigheder til at søge blandt alle DSF- 
medlemmer.  
 
Flytte DSF medlemskab fra en klub til en anden klub.  
 
Man flytter ikke klub i medlemssystemet, medlemmet få tildelt en anden klub på sin allerede oprettet 
profil.  
Hvis medlemmet stadig er medlem af den ”gamle” klub skal medlemmet oprettes som sekundært medlem 
og så snart den primær klub udmelder medlemmet, bliver sekundær klub til den primær klub. 
 
Hvis den ”gamle” klub har udmeldt medlemmet kan kun DSF genaktiveret medlemmet. 
Hvis dette sker inden for samme år som udmeldelsen, bliver der ikke opkrævet kontingent, da der allerede 
er modtaget kontingent for medlemmet dette år. 
 
Men sker genindmeldelsen året efter udmeldelsen, bliver der opkrævet kontingent for året. 
 
 
 



 

 

Årskontingent DSF: 
Kontingentprisen er besluttet af DSF repræsentantskabet. Opdateret sidst april 2016. 
 
Medlemmer: 

Senior:  født før 31-12-2004  Kr. 300,- 
Junior:  født efter 01-01-2005  kr. 180,- 
Vandtilvænningsmedlem: Alle kr.   25,- 

 
Nye medlemmer 

Senior:  født før 31-12-2004  Kr. 300,- 
Junior:  født efter 01-01-2005  kr. 180,- 
Vandtilvænningsmedlem: Alle kr.   25,- 

 
Indmeldelses gebyr:  
 
Dykker: 

Senior:  født før 31-12-2004  Kr.   50,- 
Junior:  født efter 01-01-2005  kr.   25,- 

 
Vandtilvænningsmedlem:   

Senior:  født før 31-12-2004  kr.   50,- 
Junior:  født efter 01-01-2005 kr.   25,- 

 
 

Ved indmeldelse efter 30 juni, er prisen for resten af året: 
 
Nye medlemmer 

Senior:  født før 31-12-2004  Kr. 150,- 
Junior:  født efter 01-01-2005  kr.   90,- 
Vandtilvænningsmedlem: Alle kr.   25,- 

 
Indmeldelses gebyr:  
 
Dykker: 

Senior:  født før 31-12-2004  Kr.   50,- 
Junior:  født efter 01-01-2005  kr.   25,- 

 
Vandtilvænningsmedlem:   

Senior:  født før 31-12-2004  kr.   50,- 
Junior:  født efter 01-01-2005 kr.   25,- 

 

 


