Frederiksberg, d. 20. august 2018
Kære forældre og elever,
Velkommen til en ny sæson på Det Danske Suzuki Institut. Vi håber, I har glædet jer
lige så meget, som vi har.
Som omtalt i foråret overgår DDSI’s kontingentopkrævning til et system ved navn
Klubmodul, et system som mange af jer sikkert kender fra andre af jeres børns
aktiviteter. Det er vores håb, at brugen af Klubmodul vil gøre DDSI’s administration
væsentligt enklere og billigere, samtidig med det vil føre til bedre kommunikation
mellem lærere og forældre/elever, simplere tilmelding til diverse aktiviteter, etc.
Fremtidige kontingentopkrævninger vil foregå gennem Klubmodul fra og med
denne sæsonstart. Vi vil derfor gerne bede jer om så snart som muligt at tilmelde jer
på hjemmesiden:
suzukiinstituttet.klub-modul.dk
Her vil i først skulle oprette en profil for hver elev, og derefter tilmelde jer enetimer
hos jeres lærer. Tilmelding til enetimer foregår ved under menupunktet
”Tilmelding” at vælge jeres nuværende lærer, og derefter vælge den aftalte
undervisningstid (for de fleste af jer ½ enetime). Modtager jeres barn undervisning
på mere end et instrument foretager I to separate tilmeldinger (f.eks. ½ time på
violin og ½ time på bratsch). Betaling vil foregå med Dankort. Aftale om tid og sted
for undervisning skal fortsat træffes direkte med jeres lærer. Ønsker I at ændre
undervisningstid, skal I ligeledes først aftale dette med jeres lærer, før I ændrer
tiden i Klubmodul.
Senere denne uge vil I også kunne tilmelde jer andre aktiviteter, for eksempel
tekniktimer, hørelære, kammermusik, etc.
I forbindelse med indførelsen af Klubmodul foretager vi et par andre ændringer og
forenklinger omkring jeres medlemskab:
- Opkrævning af kontingent vil fremover ske den sidste dag i hver måned,
undtagen juni og juli, det vil sige fem opkrævninger om efteråret og fem om
foråret.
- Udmeldelse vil fremover skulle ske senest 15/10 med effekt fra udgangen af
december, og 15/5 med effekt fra slutningen af sæsonen i juni.
- Der vil ikke blive opkrævet depositum ved indmeldelse. De af jer, der
tidligere har indbetalt depositum vil få dette refunderet kort efter, I har
tilmeldt jer på Klubmodul og foretaget første kontingentbetaling.
- Der vil blive opkrævet et indmeldelsesgebyr på 250 kr. Eksisterende elever,
der tilmelder sig på Klubmodul inden 15/9/2018 vil naturligvis ikke skulle
betale dette gebyr. Nye elever vil blive opkrævet dette gebyr fra indeværende
sæson.

I nærmeste fremtid vil DDSI’s eksisterende hjemmeside blive integreret med
Klubmodul siden, således at I vil finde alle informationer et sted. Såfremt I har
kommentarer og/eller forslag i forbindelse med indførelsen af Klubmodul, er I
meget velkomne til at give disse til jeres lærere eller til Dorte, som derefter vil
formidle disse videre til bestyrelsen.
Vi ser frem til indførelsen af dette nye system. Skulle der komme enkelte
udfordringer håber vi, I vil tage disse med godt humør og tanke på, at formålet med
disse ændringer er, at frigøre penge vi hellere vil bruge på aktiviteter for eleverne
end på administration.
Mvh,
Bestyrelsen

