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Vælg selv dit kontingent
For den kommende sæson indføres en ny kontingent-politik i AAB. Du kan selv vælge imellem to
typer medlemskab: Klub AAB Medlem eller almindeligt medlem.
Vælger du at være klub AAB medlem, så vil AAB bede om din hjælp i klubben ind imellem i løbet af
sæsonen, hvor man hjælper med minimum 25 timer. De nærmere vilkår er vedlagt dette brev og
findes også på www-aab-is.dk
Vælger du at være almindeligt medlem, så er du fri for, at AAB beder om din hjælp.
Uanset hvilket medlemskab du vælger, så får du masser af værdi for pengene.

I nedenstående skema fremgår kontingentsatserne for de enkelte hold for de to typer af
medlemskab:
Hold
Små Begynder
Hockey4fun
U7
U9
U11
U13
U15
U17
U20
1 Div
Black and White
Elite Old boys
Icebrekerz
Passiv
Piger/Damer
Red dogs
2. div
Aalborg Spartans

Kontingent
1.300
4.100
4.600
4.800
5.500
5.700
5.900
6.000
6.300
4.000
1.700
1.700
1.700
350
5.300
1.700
2.000
1.700

Kontingent klub AaB medlem
1.600
2.100
2.300
3.000
3.200
3.400
3.500
3.800

2.800

Den endelige tilmelding sker ved indbetaling af kontingent. Har man valgt at være medlem af klub,
AAB får man automatisk rabat. Ved valg af AAB medlemskab hører du fra os jf. de vedlagte vilkår.

Vilkår for klub AAB medlem
§1 Formål
Klub AAB kontingentets formål er at sikre at AAB forsat kan eksistere som klub baseret på frivilligt arbejde.
Klub AAB medlemmer opnår et lavere kontingent ved aktivt gennem frivilligt arbejde, at bidrage til at AAB
kan afvikle arrangementer og løse opgaver, som giver økonomisk og sportslig værdi for klubben og dens
medlemmer.

§2 Satser
Som medlem i AAB kan man vælge mellem to forskellige kontingentsatser:
1. Klub AAB kontingent. Ved at vælge dette kontingent accepterer man aktivt at hjælpe AAB med
diverse arrangementer og opgaver. Eksempler på opgaver er listet under § 3.
2. Almindeligt AAB kontingent. Ved at vælge dette kontingent er man fritaget for at hjælpe klubben
aktivt med diverse arrangementer og opgaver, dog undtaget opgaver som er listet under §4.
Klub AAB kontingentet er væsentlig billigere end det almindelige kontingent, da man som medlem bidrager
med at genere indtægter til klubben.

§3 Opgaver og aktiviteter man hjælper med som AAB-medlem
I løbet af en sæson har AAB behov for hjælp til mange forskelligartede aktiviteter og opgaver. Herunder er
listet en række eksempler på opgaver:














Kampe - Boder – salg
Kampe – Billetsalg
Kampe - VIP tjek in
Kampe - VIP oprydning spisning
Kampe - Døre - skanning billet
Kampe - VIP Bar
Skøjteudlejning / billet salg - hver weekend
Firma turnering - alm kampe
Firma turnering – slutspilskamp
Firma turnering - slutspil spisning
Skøjteslibning – faste vagter
Is arrangementer - udleje af is
Is-disco

I løbet af en sæson yder et klub AAB medlem minimum 25 timers arbejde ved ovenstående type af opgaver.

§4 Opgaver alle skal hjælpe med
Uanset om man har forpligtet sig til at hjælpe som klub AAB medlem eller som alm. Medlem, så forventes
det, at man hjælper til med afvikling af egne turneringskampe og egne stævner. Dvs, at alle medlemmer
forventes at levere hjælp i speaker- og udvisningsbokse ved afvikling af egne kampe. Disse vagter tæller
ikke som Klub AAB vagter.

§5 Hvem kan hjælpe
Et klub AAB medlem behøver ikke selv at hjælpe. Det kan være forældre, bedsteforældre søskende, venner
eller andre der udfører arbejdet.
Medlemmet bliver registreret for det pågældende arbejde, uanset om det er medlemmet selv eller en
anden der repræsenterer medlemmet, der udfører arbejdet.

§6 Hvor meget tid skal man hjælpe som klub AAB medlem?
Med et AAB medlemskab følger der en forpligtelse til i løbet af sæsonen at bidrage aktivt som hjælper, når
klubben afholder arrangementer, stævner eller har opgaver, der skal løses. Konkret er man forpligtet til at
arbejde minimum 25 timer i løbet af en sæson. Varigheden på en vagt er mellem 2 og 6 timer.
Der tages hensyn til søskende i klubben. Uanset hvor mange søskende der er medlem af klub AAB, skal man
alene yde 25 timer pr. familie.

§7 Er et klub AAB medlem selv ansvarlig for at leve op til betingelserne?
Klub AAB medlemmer skal selv sørge for at afholde de 25 timer i løbet af en sæson.

AAB har ansvaret for at alle klub AAB medlemmer tilbydes minimum 25 timers vagter i løbet af sæsonen og
at vagterne udbydes i god tid (Hvis muligt minimum ca 14 dage før datoer for vagten). Er et klub AAB
medlem ikke blevet tilbudt minimum 25 timers vagt i løbet af sæsonen, så bortfalder kravet om at arbejde
25 timer og klub AAB medlemskabet bibeholdes.
Kan et klub AAB medlem ikke få en vagt, fordi den allerede er besat, tæller den pågældende vagt ikke med i
de 25 timer som medlemmet skal tilbydes.

§8 Hvad sker der hvis et klub AAB medlem ikke lever op til betingelserne?
Har et klub AAB medlem ikke leveret minimum 25 timers frivilligt arbejde i løbet af sæsonen, så
opkræves kontingentdifferencen op til standard kontingentet og man overgår automatisk til
standard kontingent for den kommende sæson. Mulighed for at vælge klub AAB kontingent igen
opnås, når kontingentdifferencen er betalt. Betales differencen inden start på ny sæson, har man
igen mulighed for at vælge klub AAB medlemskab. Det kan fra AAB side ændres, uden varsel, hvis
ikke medlemmet deltager i den frivilige ordning. Medio og ultimo året revideres medlemmets
status.

§9 Frivillige trænere og ledere
Frivillige trænere og ledere der er forældre til et klub AAB medlem deltager på lige fod som alle øvrige
forældre. Alle klub AAB medlemmer bidrager med minimum 25 timers arbejde, uanset forældrenes øvrige
frivillige arbejde i klubben.

§10 Administration af timerne
Vagter tildeles via holdene på samme måde, som skøjteudlejning er blevet tildelt. Såfremt man ikke kan
den enkelte dag, er man selv ansvarlig for at finde en afløser.

§11 Uoverensstemmelser og ændringer
Uoverensstemmelser samt eventuelle tvivlsspørgsmål bringes om nødvendigt til afgørelse i AAB´s
bestyrelse.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at opdatere og / eller korrigere nærværende betingelser i forhold til
eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder.

