
Vigtig information til alle medlemmer!
Klubben har skiftet medlems- og økonomisystem til Conventus, der kan styre både 
økonomi og klubbens medlemsregister. 

Det får betydning for alle medlemmer, og den måde du betaler kontingent på. Alle 
nuværende medlemmer er oprettet med så mange oplysninger som muligt, men vi har 
brug for at du vedligeholder din profil og tilmelder dig til PBS. Fremover vil det være via 
Conventus, at du skal betale kontingent og ændre dine oplysninger som adresse, mail 
og telefonnummer. 

De vigtigste grunde til at klubben går over til Conventus er: 

Vi har indtil 1. januar haft Carl Hollender ansat som klubsekretær. Han har selv valgt at 
stoppe, og vi vil nu forsøge, at reducere omkostningen til klubsekretær så meget som 
muligt. 

Medlemmer vil få bedre muligheder for at betale til arrangementer ved tilmelding. Der 
er mulighed for at betale via Mobilepay eller kortbetaling. 

Vedligehold / opret profil i Conventus 
Alle klubbens medlemmer er ført over i Conventus. Er du medlem så er dine 
kontaktoplysninger allerede lagt ind i systemet. Det er vigtigt, at du logger på og 
registrerer/opretter dine PBS-oplysninger. Så vil årets betaling af kontingent køre 
automatisk, og du kan selv opdatere dine kontaktoplysninger som mail, telefon og 
adresse. 

Hvis du er medlem, kan du oprette din profil på dette link: Vedligehold profil. 

Her skal du skrive din mail eller mobilnummer og tryk så på “Glemt adgangskode”. Du 
vil så modtage et password, som du skal bruge til at logge på.  

Linket findes også på www.koldingsejlklub.dk 

Gå ind under fanen “PBS” 

Herefter kan du indtaste dine oplysninger. 

Er du nyt medlem vælger du Indmeldelse i klubben og udfylder alle påkrævede 
oplysninger. Tryk her for link 

Alle oplysninger bliver behandlet i henhold til databehandleraftalen mellem Kolding 
Sejlklub og Conventus. Information om databehandleraftalen finder du på vores 
hjemmeside eller her: Databehandleraftale 
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https://www.conventus.dk/medlemslogin/index.php?forening=12889
http://www.koldingsejlklub.dk/
https://www.conventus.dk/dataudv/www/new_tilmelding.php?foreningsid=12889&gruppe=628302&skjul_nyt_medlem=0&skjul_allerede_medlem=0&sprog=da
http://web.conventus.dk/databehandleraftale/


Vigtig information til alle medlemmer!

Hvilken mail eller mobilnummer skal jeg bruge ved vedligeholdelse / 
opretning af profil? 
Kender du ikke den mail eller det mobilnummer, som klubben har registreret dig med, 
så sender du en mail til: moskov@live.dk med oplysning om navn, adresse, e-mail og 
telefonnummer så får du en mail når dine oplysninger er rettet, hvorefter du kan logge 

Har du brug for hjælp? 

Har du brug for hjælp er du velkommen til at kontakte: 
Arndt Nørgaard tlf. 29857445, Poul Skovgaard tlf. 75509405 eller Marianne Okkels Skov 
tlf. 52520424. 

Vi er opmærksom på, at overgang til det nye kan give lidt udfordringer i starten, men 
på den lange bane er det en klar fordel for klubben. 

Bestyrelsen 
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mailto:moskov@live.dk



