Udfyldes af SSF:
Amt:
Distrikt:

Ansøgning om optagelse i Sydslesvigsk Forening (SSF)
Fornavn (Vorname)					Navn (Name)
Bopæl (Straße)
Postnummer (Postleitzahl)				By (Wohnort)
Fødselsdag (Geburtstag)				Statsborgerskab (Staatsbürgerschaft)
Dansk skolegang

ja 		

nej

Telefon nr. 						Fax
E-mail
Flere medlemmer med samme husstand - navn, fødselsdato
(Mehrere Mitglieder im selben Haushalt - Name, Geburtstag)

Børn under 15 år - navn og fødselsdato (Kinder unter 15 Jahren - Name und Geburtstag)

Enkeltmedlemskab		
Husstandskontingent		
Ungdomskontingent

24,00 EUR
37,00 EUR
5,00 EUR

(unge indtil 27 år under uddannelse med egen bopæl)

Jeg bekræfter at tilslutte mig SSFs formålsparagraf (Ich bestätige, mich der Zielsetzung des SSF anzuschließen)

dato og sted (Datum und Ort) 				

underskrift (Unterschrift)

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Kontoindehaver (Kontoinhaber)

IBAN:
BIC:
Bank (Geldinstitut, Bezeichnung und Ort):

Underskrift (Unterschrift)

 se bagside, siehe Rückseite

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Kombimandat: Afgivelse af fuldmagt til betalingsservice og en SEPA-debeteringsmandat
Den hidtidige betalingsservice bliver til februar 2014 erstattet af den europæiske SEPA-betalingsservice. For at gøre det
nemmere for dig og os, har det tyske bankvæsen oparbejdet et såkaldt ”Kombimandat”, en kombination af den hidtidige
betalingsservice og det nye SEPA.
1. Fuldmagt til betalingsservice
Hermed giver jeg SSF tilladelse til at hæve medlemsbidraget fra min nedennævnte konto ved forfald. Denne tilladelse
gælder indtil jeg annullerer den.
2. SEPA-debeteringsmandat
Jeg giver SSF tilladelse til at hæve medlemsbidraget fra mit konto. Ligeledes giver jeg min bank besked om at SSF
må hæve bidraget.
Kombimandat: Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats
Das bisherige Lastschriftverfahren wird bis Februar 2014 durch das europäische SEPA-Lastschriftverfahren abgelöst.
Um Ihnen und uns den Wechsel auf das SEPA-Lastschriftverfahren zu erleichtern, haben die deutschen Bankenverbände
das so genannte ”Kombimandat” entwickelt, eine Kombination aus der bekannten Einzugsermächtigung und dem neuen
SEPA.
1. Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den SSF widerruflich, den von mir zu zahlenden Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines
nachfolgend aufgeführten Kontos durch Lastschrift einzuziehen.
2. SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den SSF den zu zahlenden Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SSF auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
SSF’s formålsparagraf
(1) Foreningens formål er at udbrede og pleje det danske sprog, værne om og fremme dansk og nordisk kultur og drive
folkeligt dansk virke i Sydslesvig.
Foreningen øger forståelsen for det danske mindretal, den sydslesvigske hjemstavn og dens særpræg samt styrker
sammenholdet blandt medlemmerne.
(2) Formålet realiseres især ved:
• Koncert-, teater- og foredragsvirksomhed samt udstillinger af bildende kunst og historiske kulturgenstande.
• Kontaktarbejde: På Christiansborg, i Mindretalsrådet i Berlin, i DialogForumNorden i Slesvig-Holsten og i FUEV
(Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen e.V.) – i samarbejde med relevante foreninger og mindretallets parti.
• Socialt og humanitært arbejde.
• Organisation og koordinering af offentlighedsarbejdet om det danske mindretals kulturelle og sociale virke.
• Drift af Danevirke Museum.
• Drift af forsamlingshuse, ældrevenlige boliger og lejrskolen Skipperhuset i Tønning for skolesøgende og andre unge.
• Servicering af og understøttelse til andre foreninger, organisationer og institutioner inden for det danske mindretal med
tilsvarende målsætning.

Adresser/Adressen
Dansk Generalsekretariat
Norderstr. 76
24939 Flensburg
Tlf. 0461/14408-112
E-mail: ck@syfo.de

Dansk Sekretariat for Husum amt
Neustadt 95
25813 Husum
Tlf. 04841/2612
E-mail: husum@syfo.de

Dansk Sekretariat for Flensborg by
Schiffbrücke 42
24939 Flensburg
Tlf. 0461/14408-127
E-mail: flby@syfo.de

Dansk Sekretariat for Ejdersted amt
Am Hafen 30
25832 Tönning
Tlf. 04861/5493
E-mail: ejdersted@syfo.de

Dansk Sekretariat for Flensborg amt
Norderstr. 74
24939 Flensburg
Tlf. 0461/14408-156
E-mail: flamt@syfo.de

Dansk Sekretariat for Rendsborg/Egernførde amt
H.C. Andersen-Weg 8
24340 Eckernförde
Tlf. 04351/2527
E-mail: rd-eck@syfo.de

Dansk Sekretariat for Sydtønder amt
Lorenz-Jannsen-Str. 1
25899 Niebüll
Tlf. 04661/2755
E-mail: sydtoender@syfo.de

Dansk Sekretariat for Gottorp amt
Lollfuß 89
24837 Schleswig
Tlf. 04621/23888
E-mail: gottorp@syfo.de

