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Oversigt over betalingsprocessen 
For at betale kontingent skal man først aktivere sin Conventus profil på vores nye hjemmeside 

sejlklubbenkøgebugt.dk Det gør man under menupunktet ”Medlem login” ved at klikke ”Glemt 

Adgandskode”, så man får tilsendt sin kode.  

Derefter kan man på samme side vælge hvilken type kontingent man skal betale, og indtaste sin 

emaildresse og den adgangskode man lige har modtaget. Når man er logget ind, kan man vælge at 

betale sejladsgebyr m.m. og til sidst betale direkte med et betalingskort. 

Resten af vejledning er en detaljeret beskrivelse af processen 

 

  

http://www.sejlklubbenkøgebugt.dk/


Aktivering af profil 
Man aktiverer profilen ved at gå til https://www.sejlklubbenkøgebugt.dk/medlem-login/ og klikke på 

Glemt password i højre side af skærmen: 

    

I den formular det kommer op, vælges Email, og den Email adresse vi kender i SKB (den som 

kontingent opkrævnings mailen er sendt til) indtastes og der klikkes send: 

  

Du vil efter få minutter modtage en mail, som indeholder et nyt password. Du skal kun bruge 

adgangskoden i mailen, ikke følge beskrivelsen eller linket.  

Hvis du har lyst, kan du nu logge ind og se hvilke kontaktoplysninger vi har om dig, og rette dem hvis 

der er fejl. Du logger ind ved at gå til https://www.sejlklubbenkøgebugt.dk/medlem-login/ igen, og 

bruge loginformularen i højre side af siden. 

  

https://www.sejlklubbenkøgebugt.dk/medlem-login/
https://www.sejlklubbenkøgebugt.dk/medlem-login/


Betal kontingent 
For at betale kontingent, går man igen til https://www.sejlklubbenkøgebugt.dk/medlem-login. I 

venstre side finder man den medlemstype man skal betale for, og vælger tilmeld: 

 

 

https://www.sejlklubbenkøgebugt.dk/medlem-login


På den side der åbner under Eksisterende profil, vælges Email, derefter indtastes brugernavn og 

adgangskode, læs eventuelt handelsbetingelser og accepter dem, og klik Tilmeld: 

 

 

Nu skal man vælge en profil, hvis flere i familien bruger den samme mailadresse, vælges den person 

der skal betale familiekontingentet: 

 

  



På den næste side kan man vælge de aktiviteter man skal betale kontingent for i 2023, 

familiemedlemmer kan vælge 2 eller 3 gange sejladsgebyr. Når man har valgt hvad der skal betales, 

klikkes næste. 

 

Derefter kommer man til betalingssiden, hvor man kan betale med de fleste almindelige korttyper: 

 

Når man har betalt, får man en kvitteringsside, og hvis man logger ind på sin profil, kan man se 

betalingen. 



 

 

 

Specielt for Familiemedlemmer 
Når det første familiemedlem er har betalt, kan resten af familien tilføjes som familiemedlemmer på 

samme måde, uden at det koster noget. Kriteriet er at der er et familiemedlem på samme adresse 

som har betalt tidligere. Vi opfordrer familiemedlemmer til at registrere hele familien, da antallet af 

medlemmer er afgørende for SKBs muligheder for at modtage tilskud. 

 


