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Forslag fra bestyrelsen til behandling på GF 2023, pkt. 5. 

 

Forslag om kontingent og indskud for 2024: 

Bestyrelsen foreslår kontingentstigning for 2024, som anført: 

 

Medlemskontingent  2023 2024 Stigning                  

   Kr. Kr.  Kr. 

Senior medlemskab (over 25 år) 7.200 7.700 +500 

Ungdoms medlemskab (19 - 25 år) 3.900 4.150 +250 

Junior medlemskab (13 – 18 år) 1.950 2.200 +250 

Junior medlemskab (op til 13 år) 1.000 1.125 +125 

Studie medlemskab  3.900 4.150 +250 

Long distance medlemskab 3.900 4.150 +250 

Passivt medlemskab  1.050 1.125 +75 

 

Motivation: 

Kontingenterne har været uændrede siden 2020 – altså uændrede i 4 år! 

I perioden december 2019 til december 2022 er nettoprisindekset steget fra 103,4 til 116,0 dvs. 

med 12,6 % point. Kontingentet for senior medlemskab var 7.100 kr. i 2019. Kontingentet for 2023 

burde reguleret med stigningen i nettoprisindekset være 7.100 : 103,4 x 116,0 = 7.975 kr. 

Specielt i 2022 er inflationen steget meget (7,7 %) og der har været betydelige prisstigninger på 

stort set alt og specielt på energi (brændstof og el) men også på gødning. Samtidig ses betydelige 

rentestigninger. Dette medfører sammenholdt med, at vi fortsat afdrager ca. 1 mill. kr. på vores 

byggelån (klubhuset), at bestyrelsen, blot for at kunne opretholde samme service og standard på 

vores anlæg og i vores klub, må anmode generalforsamlingen om at vedtage en kontingentstigning 

på 500 kr. for et senior medlemskab for 2024 og tilsvarende reguleringer for de øvrige medlems-

kategorier jf. ovenstående oversigt. 
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Forslag om indskud 2024: 

Bestyrelsen foreslår fortsat suspension af indskud i 2024. 

Motivation: 

Bestyrelsen finder ikke der er argumenter for at genindføre betaling af indskud ved indmeldelse i 

klubben. 

På GF 2013 fik bestyrelsen fuldmagt til at beslutte, om der skal være indskud eller ej og hvis ja, 

hvilket beløb. Beslutningen er ikke tidsbegrænset 

 

Bestyrelsen / 28.2.2023 

 


