Kære medlemmer og forældre!

BTK Viby har jo indgået en aftale med AURA El-handel, som betyder, at du kan støtte klubben helt uden at
det koster dig en krone. Når du køber AURA Sponsorstrøm, får vi 2 øre pr. kWh strøm, du bruger, uden at
det koster dig ekstra. AURA El-handel betaler støtten - Et godt bud er 200 kr om året pr husstand. Prisen pr
kWh er 28,44 øre lige nu.
I år får vi desværre ingen penge udbetalt fordi vi har opsparet mindre end 1.000 kr, som er grænsen for
udbetaling. De penge vi har opsparet går dog imod næste års pulje.
Vi kan få rigtig mange kroner i klubkassen, hvis mange medlemmer vælger at støtte os. Du kan købe AURA
Sponsorstrøm både til din private husstand og til din erhvervsvirksomhed. Dog må dit elforbrug højest være
på 100.000 kWh om året. En typisk husstand bruger 4.000 – 5.000 kWh om året.
Alle kan tilmelde sig også bedsteforældre, naboer og erhvervsdrivende, som ikke er medlemmer. De kan få
AURA Sponsorstrøm uanset, hvor i landet de bor, og de behøver ikke at få deres strøm fra AURA El-handel i
dag.
Når du er tilmeldt skal du ikke gøre mere. AURA El-handel sørger for alt det praktiske. Det er gratis at
tilmelde sig, og der er ingen binding. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig/bestyrelsen
eller AURA El-handel på tlf. 87 92 55 45.
Du kan tilmelde dig på 2 måder:
1) Ny kunde: https://www.aura.dk/el-handel/el-produkter/ny-kunde-hos-aura/
2) Eksisterende kunde: https://www.aura.dk/el-handel/el-produkter/el-produkter-kunde
Vælg derefter "Aura Sponsor". Jeg har tilknyttet et billede af hvordan bestillingsblanketten kan se ud for ét
af de links ovenfor. To vigtige ting:
1) Vælg "Viby Bordtennisklub"
2) “Aftage nummer” er en blanding af cifre og bogstaver (11-18 langt) der står på din elregning/pbs
oversigt.
På billedet har jeg valgt at være super grøn og vælge AURA Vind, som favoriserer strøm fra vindmøller og
koster lidt ekstra, det er selvfølgeligt valgfrit: P På forhånd tak for jeres støtte!

