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Ændring	  af	  oplysninger 	  
	  

! Hvem	  skal	  jeg	  sige	  informere,	  når	  jeg	  er	  flyttet	  bopæl?	  
Du	  skal	  ikke	  informere	  klubben	  om	  adresseændring,	  i	  stedet	  skal	  du	  selv	  ændre	  
adressen	  på	  din	  Conventus	  medlemsprofil.	  Når	  du	  er	  logget	  på,	  finder	  du	  i	  
venstre	  side	  dine	  profiloplysninger.	  Ved	  at	  trykke	  ’rediger’	  kan	  du	  både	  ændre	  
adresse-‐	  og	  øvrige	  kontaktoplysninger	  samt	  password.	  
	  

! Jeg	  har	  fået	  ny	  emailadresse/telefonnr,	  hvad	  gør	  jeg	  så?	  
Se	  ovenstående	  svar.	  
	  

! Jeg	  ønsker	  at	  ændre	  mit	  password,	  hvad	  gør	  jeg	  så?	  
Når	  du	  er	  logget	  på,	  kan	  du	  under	  dine	  profiloplysninger	  redigere	  dit	  password.	  
	  

! Jeg	  har	  glemt	  mit	  password,	  hvad	  gør	  jeg	  så?	  
Du	  kan	  enten	  trykke	  på	  ’Glemt	  adgangskode?’	  når	  du	  forsøger	  at	  logge	  ind,	  eller	  
du	  kan	  sende	  en	  email	  til	  Sari	  Venshøj	  (sari_venshoej@hotmail.com),	  som	  så	  
sender	  dig	  en	  ny	  adgangskode.	  	  
	  

Ind-	  og	  udmelding	  
	  

! Hvordan	  ser	  jeg	  de	  hold,	  jeg	  er	  tilmeldt?	  
Når	  du	  er	  logget	  ind	  på	  din	  medlemsprofil	  kan	  du	  i	  venstre	  side	  se	  en	  oversigt	  
over	  de	  hold,	  du	  er	  tilmeldt.	  	  

	  
! Hvad	  gør	  jeg,	  hvis	  jeg	  har	  tilmeldt	  mig	  det	  forkerte	  hold?	  

Så	  sender	  du	  en	  mail	  til	  Sari	  Venshøj	  (sari_venshoej@hotmail.com)	  og	  forklarer	  
situationen.	  	  

	  
! Hvad	  gør	  jeg,	  hvis	  jeg	  ønsker	  at	  melde	  mig	  ud?	  

Hvis	  du	  har	  fortrådt	  din	  indmeldelse	  i	  AGF	  Atletik	  (inden	  for	  en	  kort	  tidshorisont	  
på	  et	  par	  uger)	  kan	  du	  sende	  en	  mail	  til	  Sari	  Venshøj	  
(sari_venshoej@hotmail.com).	  Hvis	  du	  ønsker	  at	  udmelde	  dig	  på	  regulær	  vis	  skal	  
du	  blot	  undlade	  at	  betale	  dit	  kontingent	  for	  de	  efterfølgende	  kontingentperioder,	  
og	  så	  regnes	  du	  ikke	  længere	  som	  medlem	  af	  klubben.	  	  

	  
Diverse	  
	  

! Jeg	  skal	  på	  udveksling/længere	  rejse	  i	  løbet	  af	  det	  næste	  halve	  år,	  kan	  jeg	  så	  få	  
“rabat”	  på	  kontingentet?	  

	  
Nej,	  dette	  ændrer	  ikke	  på	  noget	  og	  du	  skal	  stadig	  betale	  kontingent	  på	  lige	  fod	  
med	  alle	  andre,	  hvis	  du	  fortsat	  ønsker	  at	  være	  medlem	  af	  klubben.	  	  
	  



! Hvordan	  logger	  jeg	  på?	  
Som	  betalende	  medlem	  af	  AGF	  Atletik	  kan	  du	  logge	  på	  her:	  
https://www.conventus.dk/medlemslogin/	  

	  
	  

! Jeg	  (/mit	  barn)	  har	  et	  fritidspas,	  hvordan	  bruger	  jeg	  det?	  
Selvom	  man	  har	  et	  fritidspas	  skal	  man	  tilmelde	  sig	  via	  Conventus	  på	  lige	  fod	  med	  
alle	  andre.	  Se	  vejledning	  andetsteds	  på	  siden.	  Derefter	  sendes	  fritidspasset	  til:	  
	  
AGF	  af	  1880	  
Att:	  Anette	  Makkenhauer	  
Terp	  Skovvej	  16-‐20	  
8260	  Viby	  J	  
	  
Husk	  at	  oplyse	  om	  dit	  reg.-‐	  og	  kontonummer.	  Når	  Anette	  har	  modtaget	  dette	  
refunderer	  hun	  kontingentbeløbet	  til	  din	  konto,	  hvorefter	  hun	  søger	  kommunen	  
om	  at	  få	  refunderet	  tilskuddet.	  	  	  
	  
	  
	  


