
 
 

 
 

 

Kære medlemmer. 
 

 

Kontingentopkrævning for kalenderåret 2014. 
Det er blevet tid til at opkræve medlemskontingent i ”Bibliotekets Venner”. 

Vi opfordrer igen i år alle i husstanden til at være medlem af ”Bibliotekets Venner”. 

Et husstandsmedlemsskab koster 75 kr/år. 

 

Hvis du har netbank så gør følgende: 

1. Indbetal kontingent på konto 0828-000-27-41431 i Sparekassen Faaborg med navn og 

adresse som reference.  

2. Send derpå en mail til info@biblovenner.dk med oplysninger om alle medlemmer i 

husstanden. Vi skal bruge navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. 

Hvis du ikke har en mailadresse, så ring til vores kasserer Birgitte Haar på tlf. 65973107 og giv 

hende oplysningerne. 

 

Hvis du ikke har netbank, så gør følgende: 

1. Gå ned på biblioteket og betal direkte til en af bibliotikarerne – se evt. ”Bibliotekets Venners” 

opslagstavle.  

 

NB: Betalingsfrist er mandag den 16. december 2012. 
 

Hvis der ikke skal betales for hele husstanden, men blot for en enkelt person, så er priserne 

følgende: 

 

Kontingentpriser for 2014: 
Kontingent for 0-12 år 0 kr. 

Kontingent for 13-18 årige 25 kr. 

Kontingent for 19-årige og opefter 50 kr. 

Kontingent for en husstand (2 eller flere) 75 kr. 

 

Vi vil gerne være flere medlemmer fordi: 
- vi gerne vil være en stærk og inspirerende støtteforening for den virksomhed, der 

finder sted på Årslev Bibliotek. 

- vi ønsker at stå endnu stærkere overfor politikerne mht. eventuelle spareforslag.  

 

Vi takker på forhånd for din/jeres fortsatte interesse i at være medlem i foreningen ”Bibliotekets 

Venner, Årslev. 

 

Venlig hilsen 

Bibliotekets Venner 

Tlf. 2448 7890 

Web: www.biblovenner.dk 

Mail: info@biblovenner.dk 

 

PS: Husk, at der er foredrag af litteraturforsker og medlem af Selma Lagerlöf Selskabet 

Nanna Drejer om Selma Lagerlöfs forfatterskab på mandag, den 25. november kl. 

19.30. Gratis entré! 

 

PPS: Vi har fået ny hjemmeside. Se mere på www.biblovenner.dk 
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