Tilmeld dig Betalingsservice
Vejledning
Hej kære medlem af Mejdal-Halgård Motion
Fremover gør vi det lettere for dig at betale kontingent til Mejdal-Halgård Motion.
Klubben er blevet tilmeldt betalingsservice og kan derfor fremover udsende opkrævningen via Betalingsservice.
Derfor vil vi gerne have du tilmelder dig til Betalingsservice.
Det gør du ved at følge nedenstående vejledning fra dette link: Medlemslogin

1. Efter du har trykket på linket herover, får
du følgende billede.
Indtast enten dit mobil nr., eller din
mailadresse.
Indtast din adgangskode. (password)
Har du glemt det, kan du få et nyt ved at klikke på
”Glemt adgangskode”

2. I næste billede vælger du
Betalingsservice.

3. Udfyld felterne med:
CPR nr.
Reg nr. og kontonr.
Medlems ID vil være udfyldt.
Er det ikke det, kan du finde
det øverst på medlemslogin
under ”Profil”
Husk at sætte flueben i ”Jeg
har læst…..”
Klik herefter på:
”Tilmeld med NemID”
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4. Herefter får du denne meddelelse.
”Din tilmelding er nu sendt…………..”
I dette vindue klikke du nu på
”Næste”

5. I sidste vindue klikker du
på ”OK”
Du er nu færdig og skulle
gerne være tilmeldt
Betalingsservice.

6. Du vender nu tilbage til
hovedmenuen for dit
profil.
Nu skulle der gerne stå:
”Du har en
Betalingsservice-aftale”
Det er også her du kan ændre
din adgangskode til din helt
eget adgangskode.

HUSK at logge af oppe i højre hjørne (kan ikke ses på billedet)
Du kan altid vende tilbage til dit medlemslogin fra Mejdal-Halgård Motions hjemmeside www.mejdalmotion.dk
under menu punktet ”Klubben”
Når du har tilmeldt dig Betalingsservice herover, beder vi dig sende en mail til halling@mejdalmotion.dk
I emnefeltet skriver du ”Tilmeldt Betalingsservice”
Som tak for din hjælp, trækker vi lod om 2 flasker rødvin, blandt alle der her tilmeldt Betalingsservice senest den
15. december 2019.
Vinderen bliver offentliggjort til årets sidste klubkaffe/gløgg og æbleskiver, torsdag den 18. december 2019.
På bestyrelsens vegne
Halling

