
 

Vedr. ForeningLet medlemskontoen 
 

Vi er nu klar til at gå i luften med et nyt regnskabssystem. Dette er kommet med udgangspunkt i de snakke der var 

på generalforsamlingen se ref her. 

Det vil i fremtiden være sådan at du/I som medlemmer som udgangspunkt ikke har en saldo i OK Sorø. På sigt vil 

saldoen være nul kr. Vi vil derfor bede dem jer som månedligt overfører et fast beløb om at stoppe med det. 

Begrundelsen er at alle de indbetalinger koster masser af tid i kassererjobbet.  

Kassereren vil opkræve kontingenter årligt og I vil i løbet af året blive opkrævet betalinger for de løb som I har løbet 

og tilmeldt jer via o-service.  

Opkrævninger vil fremover blive betalt via betalingskort Dankort/VISA/Mastercard. Når man gør dette, bogføres 

indbetalingerne af sig selv i regnskabssystemet. 

I o-service kan I se hvad årets balance er og I kan se hvad der er opkrævet via regnskabssystemet. På mandag vil vi 

opkræve løbsbetalinger for perioden 1. jan til 30. apr.  

På ForeningLet portalen kan I se hvad jeres saldo er lige nu. Vi har samlet saldoen på et familiemedlem for dem vi 

regner betaler samlet. Dette svarer til familier i o-service. 

I logger ind via login og taster det medlemsnummer og den 

tilhørende kode som er udsendt med denne mail. Koden kan 

ændres efter behov. 

 

Når du er logget på, kan du under profil se følgende.  

 Under stamdata kan du:  

• se din SALDO.  

• rette de fleste af de oplysninger vi har på dig. 

• Ændre dit kodeord 

Underopkrævninger kan du:  

• Se den saldo som kassereren sendte ud i starten af året på mail 

• Se de opkrævninger typisk kontingenter der har været 

• Se de køb som er foretaget under menuen ”TILMELDING” 

Hvis man har haft udgifter – i forbindelse med ture ol. kan der efter aftale med 

turlederen godtgøres i menuen med ”UPLOAD af UDLÆG” Hvert bilag skal uploades 

med beskrivelse. 

 

Ambitionen er at vi opretter klubtøjskøb i portalen under menuen Tilmelding. I kan allerede nu købe nye 

Sportidentbrikker med et tilskud på 100 kr. fra klubben brikkerne koster fra 150 kr. pr. stk.  

Under tilmelding vil arrangementstilmeldinger også komme. Dem der har tilmeldt sig Olufstøm-turen den 18.-19. 

juni, skal allerede nu gøre det her. Der er også en ledig plads tilbage. 

OPFORDRING: Man kan sågar også angive at hjælpe til ved vores SM-Stafet i Korsør Lystskov den 29. maj og dette 

er helt gratis – ingen betalingskort behøves til dette klik.  

Med O-hilsner 

Kristian og Sanne 

https://www.oksorø.dk/single-post/referat-fra-generalforsamling-den-23-februar-2022

