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Vejledning til nyt betalingssystem 
 

Lichen Sclerosus Foreningen indfører pr. 20. januar 2022 nyt betalingssystem, så dit årskontingent fremover 

bliver opkrævet via automatisk kortbetaling. Årskontingentet bliver fremover opkrævet den 1. februar fra 

det kort, du registrerer dig med.  

Derfor skal vi bede dig følge nedenstående vejledning. 

Bemærk venligst, at betalingssystemet IKKE er det samme som det lukkede debatforum på vores 

hjemmeside. Dit brugernavn skal være din e-mail adresse i betalingssystemet, IKKE dit brugernavn fra 

debatforummet. 

Fast konto-til-konto overførsel 
Har du oprettet dig med en fast konto-til-konto overførsel, skal du slette denne i din netbank. Kontakt dit 

pengeinstitut, hvis du har brug for hjælp til dette.  

Bestående medlem 
Klik på dette link: https://selvbetjening.winkas.net/default.asp?wkid=93156&navid=1 for at komme ind på 

siden. 

 

https://selvbetjening.winkas.net/default.asp?wkid=93156&navid=1
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Klik på Login i den røde bjælke. 

 

 

Klik på Glemt login? 

 

Udfyld med den e-mail adresse, du er indmeldt i foreningen under  

 og tryk på Send. 
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Du modtager herefter en e-mail fra mail@winkas.net med afsendernavn Air hjemmeside og emnet Skift 

adgangskode. I denne e-mail er der et link til at skifte din adgangskode, som du klikker på. 

 

Så kommer du ind på denne side: 

 

I feltet Ny adgangskode indtaster du din ønskede adgangskode og gentager den i feltet Gentag 

adgangskode. Herefter klikker på du Gem ny adgangskode. 

 

Du får en bekræftelse på, at adgangskoden er gemt, og herefter kan du klikke på Login. 

mailto:mail@winkas.net
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Under brugernavn anfører du den e-mail adresse, som du er indmeldt i foreningen under, og kodeordet er 

den adgangskode, du lige har oprettet. 

Klik på Login, og du kommer ind på din personlige brugerside i betalingssystemet: 

 

Lad musen hvile over Min side og  

Klik på Forny betalingskort i undermenuen, der kommer frem. 
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Klik på Registrer kort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udfyld dine oplysninger i felterne til venstre og dine kortoplysninger i feltet til højre. Husk at markere, at 

Jeg accepterer betingelserne og eventuelt Husk mig, hvis du vil have din computer til at gemme dine 

oplysninger.  

Herefter klikker du på Abonner. 

Vi vil så opkræve dig årskontingentet automatisk hvert år pr. 1. februar fra dit tilmeldte betalingskort.  

 

 


