
Grundejerforeningen Kollekolleparken  25.11.2016 
 

Kontingent betales primo december 

Grundejerforeningen Kollekolleparken besluttede på sin ordinære generalforsamling 25. oktober 2016, at kontingentet 

for foreningsåret 2016-17 udgør 600 kr. Kontingentet opkræves i november til betaling primo december 2016. 

  

Langt de fleste medlemmer har tilmeldt den årlige betaling af kontingentet til Betalingsservice, så betalingen sker 

automatisk og rettidigt. Betalingen adviseres på den månedlige betalingsoversigt fra banken. Denne form for betaling 

er enkel og gratis for det enkelte medlem og er samtidig den billigste og enkleste løsning for Foreningen. 

  

Man kan også vælge at få et Elektronisk Indbetalingskort sendt til ens netbank. Betalingen sker i så fald ved 

godkendelse i netbanken. 

  

Enkelte medlemmer har på nuværende tidspunkt ikke tilmeldt sig en af de to nævnte digitale betalingsformer i 

relation til kontingentet og får derfor tilsendt et indbetalingskort med almindelig post. Derefter skal de selv sørge 

for betaling på et postkontor, i en bank eller via netbank. Disse medlemmer opfordres til at tilmelde kontingentet til 

Betalingsservice, så betalingen fremover sker automatisk. Det er både nemmere og billigere, og betalingen sker 

rettidigt. 

  

Tilmelding til Betalingsservice kan let ske i forbindelse med den forestående betaling. De nødvendige oplysninger til 

banken eller netbanken fremgår af indbetalingskortet:   

 PBS-nr., som er 0570 5568 for Grundejerforeningen Kollekolleparken. 

 Debitorgruppenr., som er 00001 for alle i Grundejerforeningen. 

 Det individuelle medlemsnummer (”Kundenr.”) fremgår af indbetalingskortet. Nummeret har 15 karakterer 

(tal og bogstaver) og indeholder først otte nuller, dernæst angivelse med fem karakterer af det enkelte 

medlems adresse (på formen ”TK099” for adressen Tornekrogen 99) og endelig cifrene ”01”.  

Betaling af kontingentet kan også ske direkte til Foreningens bankkonto: Reg 1551, konto 000 617 9029. Husk i så 

fald i egen interesse at oplyse afsenders adresse tydeligt på betalingen. 

  

Regler om kontingentet: Medlemskab af Grundejerforeningen er pligtigt for beboerne i Kollekolleparkens 

område, jf. deklarationen, der er tinglyst på alle ejendomme i området. Foreningens generalforsamling har 

kompetencen til at fastsætte kontingentet, og bestyrelsen skal opkræve dette i henhold til vedtægternes §§ 3 

og 4. I forbindelse med køb eller salg af en ejendom bedes vedtægternes §§ 5 b-d venligst iagttaget. 

Vedtægterne findes på Foreningens hjemmeside. 


