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Q&A: Ofte stillede spørgsmål med svar   Link til indmeldelse  

* Hvordan melder man sig ind? 
- Øverst her på siden er der et opslag med et link. Det link skal man klikke ind på. Her bliver man 
videreført til en hjemmeside, hvor man ude i venstre side skal klikke på, hvilket abonnement man 
ønsker at købe. Efter man har valgt et abonnement udfylder man betalingsoplysningerne og derefter 
har man tilmeldt sig montionscenteret. (Vejledning er også inde på linket)  
*Hvad koster det at være medlem at fitnesscenteret?  
- Man kan lige nu købe tre forskellige abonnementer: Mådelig betaling; 150 kr, Halvårs abonnement; 
800kr og 1 års abonnement; 1500kr 
* Hvor og hvornår får man sin nøglebrik? 
- Lige nu er det stadig ikke helt fastbesluttet, hvordan man får sin nøgle - Men lige nu kontaktes 
formanden, Rasmus Bakurowitz Pedersen (Tlf: 51523409), for at aftale tid og sted for afhentning af 
nøglebrik  
* Hvornår er der åbent? 
- Når man har en nøglebrik er det altid muligt at komme ind i centeret (Hele døgnet) 
* Vil der være undervisning i brug af maskinerne? 
- Vi skal have nogle på instruktør kursus samt have lavet en “vagtplan” - Så i den nærmeste fremtid, ja  
*Hvornår vil der være instruktører i centeret? 
- Som sagt kommer der snart en vagtplan, så det kommer der et nærmere svar på snart 
* Hvem må bruge nøglebrikken? 
- Som udgangspunkt er det kun køberen, der må bruge brikken 
* Er det muligt at købe dagsbilletter?  
- Nej, desværre - Det går i mod vores lovgivning  
* Hvem er med i bestyrelsen? 
- Rasmus Bakurowitz Pedersen (Formand), Rene Christiansen, Arne Schneider, Lotte Horne 
Terkelsen, Laura Borup Fælled Ladefoged (kasserer), Annie Melgaard og Freja Thomsen (Facebook)  
Hvis der er andet I er i tvivl om eller noget I ikke forstår, så skriver i bare en besked herinde eller 

spørger en af bestyrelsesmedlemmerne  

 

 

https://www.conventus.dk/dataudv/www/holdoversigt2_iframe.php?foreningsid=12478&afdelingsid=0&handelsbetingelser=1&reservationer=vis&skjul_nyt_medlem=0&skjul_allerede_medlem=0&vindue=popup&kolone1_width=50&kolone2_width=50&min_height=250

