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Ofte stillede spørgsmål.
Q:
A:

Spørgsmål
Svar

Q:
A:

Hvordan melder man sig ind ?
Følg menupunkt "Medlemsskab" i topteksten eller link direkte:
http://www.soholm4h.dk/medlemsskab.htm

Q:
A:

Hvilket type medlemsskab skal jeg vælge ?
Er du mellem 2 og 24 år og skal deltage på vores forskellige hold eller aktiviteter,
vælg "Medlemsskab 2-24 år", scroll ned på formularen og klik på "Tilmeld"

Q:
A:

Kan jeg betale kontant eller på et senere tidspunkt ?
For at nedbringe vores kasseres arbejde mest muligt er der kun muligt at betal via betalingskort,
som oprettes samtidig med medlemstilmelding.

Q:
A:

Når jeg har betalt kontingent, kan jeg så gå på alle hold ?
Nej, afhængig af holdtype opkræves der en særskilt holdbetaling. Betalingen kan være månedlig
eller enkeltgang.

Q:
A:

Jeg kan ikke se hvor der vises aktiviteter på hjemmesiden
Følg menupunkt "Aktiviteter" i topteksten eller link direkte: http://www.soholm4h.dk/aktiviteter.htm

Q:
A:

Hvorfor opkræves der kontingent når holdet er slut ?
Kontingent dækker medlemsskabet af foreningen og er uafhængig af aktiviteter man deltager på.

Q:
A:

Hvordan kan man blive meldt ud ?
Det nemmeste er at skrive en mail til formand@soholm4h.dk, husk at udmelding skal ske inden
opkrævninger er udsendt.

Q:
A:

Hvorfor er der ikke nogen aktiviteter der passer til mig på hjemmesiden ?
De fleste hold oprettes til bestemte aldersgruppe og helt afhængig af de instruktører som foreningen
kan trække på

Q:
A:

Hvornår starter dyrehold ?
Dyrehold ligger sædvanligvis i perioden forår til efterår (april - oktober)

Q:
A:

Hvornår bliver der meldt ny hold ud ?
I det tempo som vi kan få tilsagn fra instruktører bliver hold løbende oprettet og annonceret på
hjemmesiden og facebook

Q:
A:

Er der aktiviteter i ferier ?
Vi følger kommunens ferieperiode for vores almindelige løbende holdaktiviteter og holder fri i
samme tidsrum

Q:
A:

Er der dyreskole i sommerferien ?
Bestyrelsens ønske er at der også kan afholdes aktiviteter i ferier (kurser, lejre, dyreskoler ol),
men ofte er det svært at indgå bindende aftaler med vores frivillige instruktører på længere sigt.
Instruktørene skal eks. selv have fastlagt deres egne ferieforhold først.

Q:
A:

Kommer der en samlet årsplan for alle aktiviteter ?
Nej det har ikke hidtil været muligt. Man er nød til at væbne sig med tålmodighed og holde øje med
hjemmeside hvornår de enkelte aktiviteterne annonceres.

Q:
A:

Kan man komme forbi og besøge stedet ?
Nej, man må kun komme når der aktiviteter som man er tilmeldt. Ingen af dyrene må fodres eller tages
ud af bur/indhegning uden at instruktøren har givet tilladelse.
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Q:
A:

Er der noget jeg kan hjælpe med ?
Der altid en række mindre og større opgaver som venter på en hjælpende hånd, så vi kan forbedre
forholdene i foreningen til gavn for børnene, dyrene og stedet. Skriv gerne til formand@soholm4h.dk,
vi afholder også nogle arbejdsdage som annonceres op hjemmesiden og facebook.

Q:
A:

Hvorfor hører jeg aldrig noget fra foreningen ?
Ofte havner mail fra os i spamfilter hos modtageren. Hvis dette filter ikke slettes vil det se ud som om
at vi ikke udsender mail. Check spamfilter og hjemmesiden så skulle du være opdateret om aktiviteter.

Q:
A:

Hvorfor svares ikke med det samme når jeg mail'er, sms'er eller facebook'er til jer ?
Det frivillige arbejde varetages af forskellige personer og altid i fritiden, så hav tålmodighed det kan
tage lidt tid.

