
 

 
  

Stifinderne  
Nordstjerne alle 8 
2770 Kastrup 
www.stifinderne.net 
 

Navn og gren (mini – junior – trop – klan):  __________________________________    
 

 Mor Far 

Primær forældrekontakt   

1. telefonnummer   

Evt. 2. telefonnummer   

E-mail  

 
  

 
 Må godt gå i vandet ifølge med en leder  Må godt køre i bil med en leder 
 Må godt få håndkøbsmedicin af en leder  Må godt bruge foto 
 
 
Forældreunderskrift:   ______________________________  
 
 
Medicin - Bruger følgende: 

 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  
 
Andet lederne bør vide: 

 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  
 

  



 

 
  

Stifinderne  
Nordstjerne alle 8 
2770 Kastrup 
www.stifinderne.net 
 

Info - seddel til forældre 

 

Hej alle spejdere og forældre. Der sker spændende ting i det nye år, så her kommer 

hurtigt lidt relevant information. 

 

 

Stifinderne har nu fået indført kort-betaling til ture og lejre, og for fremtiden vil al 

betaling og tilmelding foregå over vores hjemmeside. - Man klikker ind under fanen 

”Sedler” og vælger det arrangement, man ønsker. Når man klikker på arrangementet, 

vil alm. information også komme frem, og det er muligt at tilmelde flere af gangen.  

Man er først tilmeldt turen når tilmelding og betaling er registreret online, og 

systemet kan håndtere de fleste alm. kort-typer, så ingen problemer hvis man er 

indehaver af Mastercard. 

 

 

I forbindelse med det nye år, og efter grupperådsmødet, ønsker vi at opdatere vores 

oplysninger og spejderne. Derfor bedes I udfylde den vedlagte seddel og levere den 

tilbage til lederne i nærmeste fremtid. 

Det er også sådan, at vi stadig har problemer med opkrævning af vores kontingenter, 

som er 300 kr. hver 3. måned pr spejder. Derfor vil vi nu forsøge et nyt system og 

forhåbentlig få det i orden så hurtigt så muligt - ellers er det stadig muligt at betale 

manuelt, så man ikke kommer bagud.  

Kontonr. og mail til kasserer findes bagerst i bladet, så man kan få at vide, hvilket 

medlemsnummer, man har og hvor meget, man skylder. 

 

Med venlig hilsen  

 Stifinderne 

 

 

 


