
  

 

STØTTE - OG 

MEDLEMSBETINGELSER 

Medlemstype 

Hos Ungdommens Røde Kors har vi forskellige medlems- og støttetyper. 

1. Foreningsmedlemskab. Dvs. medlemmer, der udelukkende betaler 

medlemskontingent på 150 kr. om året. Medlemmer er stemmeberettigede, kan stille 

op til valg og deltage i medlemsrelaterede aktiviteter.  

2. Støttemedlemskab, hvor man betaler et foreningsmedlemskab på 150 kr. om året 

samt et yderligere valgfrit, fast beløb om måneden/kvartalet/årligt. Alt ud over de 150 

kr. registreres som en donation og er dermed skattefradragsberettiget. 

Støttemedlemmer har samme rettigheder som foreningsmedlemmer.  

3. Løbende bidragsyder, hvor man alene bidrager økonomisk hver måned - hele beløbet 

er skattefradragsberettiget. Man er ikke stemmeberettiget, kan ikke stille op til valg 

eller deltage i medlemsrelaterede aktiviteter.  

Betaling 

For foreningsmedlemmer er kontingentet 150 kr. om året, og betalingen dækker det 

kalenderår (1. januar til 31. december) i det år, betalingen er gennemført. Vores kontingent-

opkrævninger for eksisterende foreningsmedlemmer ligger 1. februar og for dem, der året før 

betalte i oktober, november og december, 1. juni. 

 

Betalingen for løbende bidragsydere og støttemedlemmer betales den første hverdag i 

måneden via betalingsservice. Vi pålægger 4,41 kr. i betalingsgebyr på hver transaktion. 

 

Betalingsservice 

Vi gør meget for at få dig til at betale via en betalingsserviceaftale, da vi kan spare penge pga. 

mindre administration. 

For at kunne betale via betalingsservice skal vi først oprette en betalingsaftale med dig. Til det 

skal vi bruge dit registrerings- og kontonummer samt dit cpr-nummer. Oplysningerne 

videregives kun til Nets Betalingsservice og behandles naturligvis fortroligt. Cpr-nummeret 

bruger din bank til at verificere, at det er den rigtige konto. Banken kontrollerer også, om du 

har en aftale med dem om at kunne oprette betalingsaftaler. Når aftalen er oprettet, kan vi 

trække penge fra din konto. 

 

Du vil kunne se på din betalingsoversigt forud for overførslen, hvornår og hvilket beløb, vi 

ønsker at trække. Vi har ikke mulighed for at stoppe betalingen, når den er sendt til Nets 

betalingsservice (dette sker ca. den 20. i hver måned), men du kan selv indtil den 7. i 

måneden stoppe/tilbageføre betalingen via din netbank eller bank. 

 

Læs mere om betalingsservice. En afmeldelse af betalingsserviceaftalen er ikke det samme, 

som at du har meldt dig ud. Udmeldelse skal altid ske skriftligt til medlem@urk.dk  

http://www.nets.eu/dk-da/Produkter/automatiske-betalinger/betalingsservice/for-privatpersoner/Pages/default.aspx
mailto:medlem@urk.dk


  

 

 

Kommunikation 

Som medlem af Ungdommens Røde Kors modtager du hvert år en invitation til vores 

landsmøde og en invitation til årsmødet i den lokalafdeling, du er tilknyttet.  

 

Skriv til medlem@urk.dk, hvis du ikke ønsker at modtage det pr. e-mail, men i stedet vil have 

det som brev (landsmøde- og årsmødeinvitationer er vi forpligtet til at sende til alle 

medlemmer). 

Som medlems- og bidragsyder tilmeldes du vores nyhedsmails, som du selv kan afmelde dig 

via linket nederst i e-mailen. Derudover kontaktes du løbende via telefonhenvendelser om 

Ungdommens Røde Kors’ arbejde og den forskel, du er med til at gøre.  

Du kan skrive til os på medlem@urk.dk, hvis du ikke ønsker at modtage telefonhenvendelser 

eller SMS’er. 

 

Landsmøde 

Som foreningsmedlem og støttemedlem har du stemmeret og kan deltage i vores landsmøde, 

som ligger i 2. weekend i oktober. Se mere på www.urk.dk  

 

Indkaldelse til landsmøde sender vi til alle vores medlemmer i juni/juli måned. 

 

Fradragsregler 

Du får automatisk skattefradrag for bidrag givet til Ungdommens Røde Kors, hvis vi kender dit 

cpr-nummer. Det maksimale fradrag for 2019 er 16.300 kr. Kontingenter og varekøb er ikke 

fradragsberettiget.  

Kontakt os på medlem@urk.dk, hvis indberetningen af dit bidrag til SKAT ikke er korrekt. 

 

Udmeldelse 

Sker ved at sende en e-mail til medlem@urk.dk med navn, telefon og gerne medlemsnummer, 

hvis du har det. 

http://www.urk.dk/

