
          

                     

  

 

 
Fornavn/Efternavn: ________________________________________________________ 
 

Adresse: __________________________________________________________________ 
 

By/Postnummer (/Land): ____________________________________________________ 
 

Telefon nummer: _________________ Evt. kaldesignal: ________________ 
 

E-mail adresse: _______________@_______________________ 
 

Fødselsdato (d/m/å):______________________  
 

  Tidligere medlem af EDR Esbjerg afdeling. 
 

Jeg ønsker medlemskab af EDR Esbjerg afdeling som:  
 

  Aktiv medlem. 

  Aktiv ungdomsmedlem – Tech4Fun 
    (For medlemmer under 25 år. Under 14 år ingen stemmeret på Generalforsamlingen). 

  Aktiv ungdomsmedlem  
    (For medlemmer under 25 år. Under 14 år ingen stemmeret på Generalforsamlingen). 

  Aktiv seniormedlem  
    (For medlemmer over 65 år, denne kategori er kun mulig efter særskilt ansøgning til bestyrelsen). 

  Aktiv distancemedlem  
       (Fast bopæl min. 75km i luftlinje fra Esbjerg. Ingen stemmeret på Generalforsamlingen). 

  Familie medlem til aktiv medlem: ______________  

  Familie medlem ungdom (under 25 år) til aktiv medlem: ______________  

  Passiv medlem  
     (Ingen stemmeret på Generalforsamlingen). 

   Tilmelding til QSL levering via EDR Esbjerg afdeling  
        (gælder kun for Aktive medlemmer der også er medlem af landsforeningen EDR). 
 

Ja, tak jeg vil meget gerne optages som medlem af foreningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører - Esbjerg afdeling.  

 

 

Dato: _________   Underskrift: ____________________________ 
 

                          
Medlemskab er kun gældende, når kontingent/kontingentrestance er indbetalt. Eventuel udmeldelses af foreningen, 
skal ske til formanden eller kassereren, senest en måned før, næste rettidige indbetaling af forfalden kontingent 
(Juni/December). Vi gør opmærksom på, at dette ikke samtidig er en indmeldelse i landsforeningen EDR. 
 

Information om GDPR – PERSONDATAFORORDNINGEN – se bagsiden. 
 

Indmeldelsesblanket afleveres til bestyrelsen, eller sendes til: 
EDR Esbjerg afdeling, Rolfsgade 87, DK-6700 Esbjerg        

EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER  
Esbjerg afdeling 
Darumvej 110, Esbjerg. 



               
 
 
 
 
 
 
Information om GDPR - Persondataforordningen   
EDR Esbjerg behøver vise informationer om medlemmerne for at kunne fungere som forening - 
bl.a. navn, adresse og alder for f.eks. udsendelse af kontingent opkrævning og opgørelse af 
medlemskategori for kommunalt tilskud og godkendelse som tilskudsberettiget forening. For ikke 
myndige medlemmer er oplysninger og kontaktinformationer om forældre / værge nødvendig. 
Disse medlemsoplysninger behandles fortroligt og deles ikke med tredjepart. Oplysninger slettes 1 
(et) år efter udmeldelse af foreningen - dette gælder dog ikke ved kontingentrestance, oplysninger 
om Børneattester og lignende, hvor foreningen er forpligtet af anden lovgivning, eller der 
foreligger Dokumentationspligt. Ønsker et medlem at personoplysninger slettes, sidestilles det med 
udmeldelse af foreningen. Offentlige oplysninger om tidligere tillidsposter og deltagelse i 
foreningens aktiviteter med angivelser af medlemmernes navn, eventuelt kaldesignal, samt billeder 
/ film af foreningens forskellige aktiviteter som bruges i vores markedsføring – trykt og elektronisk 
slettes af historiske hensyn ikke. Foreningens Kasserer er Data ansvarlig.  

                                  


