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Info om ratebetaling og betalingskort 

Vi har besluttet at udskyde første ratebetaling i betalingsordningen med mindre 
månedlige rater, så den først starter i april (og ikke i marts som vi ellers har 
skrevet). Betalingsordningen med store kvartalsvise rater forventer vi fortsat 
starter i april. 

Det har vist sig at være meget administrativt krævende at få det hele klar i 
KFUM’s medlemssystem, ligesom vores udvidelses af tilmeldingsfristen også har 
haft betydning.  

Her ses en opdateret oversigt over de to ratebetalingsordninger: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vi forventer at alle som har valgt en af de to betalingsordninger modtager et 
brev i starten af april (inden påske) med detaljer om betalingerne, hvor første 
rate skal betales med udgangen af april måned.  

Valg af betalingskort 

I deltagerbetingelserne står at I kun må anvende dankort, visakort eller visa-
dankort til betalingerne. Dette gælder fortsat når I skal betale raterne i 
betalingsordningerne (også selvom I har mulighed for at vælge alt muligt andet 
i systemet – hvilket en del gjorde ved tilmeldingen).  

 

Ratebetaling (store rater) 
Rate Betalingsfrist  Beløb (DKK) 
1. rate ved tilmelding   3000 
2. rate apr 2022      6000 
3. rate jul 2022      6000 
4. rate okt 2022      6000 
5. rate jan 2023      6000 
6. rate apr 2023      6000  

Ratebetaling (mindre rater) 
Rate Betalingsfrist  Beløb (DKK) 
  1. rate ved tilmelding  3000 
  2. rate apr 2022       2000 
  3. rate maj 2022     2000 
  4. rate jun 2022      2000 
  5. rate jul 2022     2000 
  6. rate aug 2022          2000 
  7. rate sep 2022     2000 
  8. rate okt 2022     2000 
  9. rate nov 2022     2000 
10. rate dec 2022     2000 
11. rate jan 2023     2000 
12. rate feb 2023     2000 
13. rate mar 2023     2000 
14. rate apr 2023     2000 
15. rate maj 2023     2000 
16. rate jun 2023     2000 
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Årsagen kommer her: Hvis man vælger at bruge Mastercard til betaling, får vi 
en regning på 1,5% af beløbet, hvilket er 30 kr. i gebyr for en betaling på 2.000 
kr. Eller samlet set et gebyr på 495 kr. for betaling af 33.000 kr. (uanset om det 
betales på en gang eller i flere rater). For American Express og andre typer 
betalingskort koster det næsten 1.000 kr. i gebyr for det samlede beløb på 
33.000 kr. Det er sygt mange penge, som vi ikke har budgetteret med. 
Gebyrerne for visakort, dankort og visa-dankort er væsentligt lavere. 

Hvis I alligevel kommer til at vælge et andet betalingskort end visakort, 
dankort eller visa-dankort vil vi fremadrettet opkræve disse gebyrer hos dem 
af jer der har brugt nogle kort som I ikke må. 

 

Mange spejderhilsner 

Jamboreeudvalget (JU)  
Louise, Christian, Cecilie, Rikke og Sara 

 
 
 

 


