Oplæg til ændring af kontingentsatser og -typer
Gældende findes der følgende typer af medlemskab:
•
•
•

LGBT+ Danmark årligt (450,-) og halvårligt (300,-) medlemskab
LGBT+ Ungdom årligt (150,-) og halvårligt (90,-) medlemskab
LGBT+ Danmark årligt (275,-) medlemskab for dem mellem 25-30 år eller folk på
overførselsindkomst (det være sig dagpenge, folkepension, efterløn, SU, førtidspension eller
kontanthjælp)

LGBT+ Danmark foretager ikke opfølgning på medlemmers økonomiske situation, men flytter
medlemmer mellem abonnementer når de når aldersgrænsen på hhv. 25 og 30 år.
Baggrund: Følgende overvejelser har vægtet i forhold til justering:
1. En brugerundersøgelse foretaget i 2020 viste at en overvejende del af de over 1000 deltagere
mente, at kontingentet var for højt. ISOBRO, som er indsamlingsorganisationernes
brancheorganisation, har ligeledes vurderet, at kontingentet er meget højt, hvis man
sammenligner med andre interesseorganisationer.
2. I vedtægter og i forhold til valg til den kommende bestyrelse lægges op til at man skelner
mellem unge under 30 og voksne over 30. Det ville derfor være underligt at have en
kontingentsats, der ikke også afspejler dette.
3. Foreningens strategiske sigte er at kunne tiltrække flere medlemmer.
4. Vi imødeser at LGBT+ Danmark og LGBT+ Ungdom fremover ledes under én samlet
bestyrelse og administration, hvorfor det ikke giver mening at have særskilte medlemskaber
til LGBT+ Ungdom.
Derfor foreslår Landsledelsen at nedsætte og forenkle medlemskaberne til følgende og som
gældende fra lanceringen af ny hjemmeside i januar 2021:
LGBT+ Danmark medlemskaber
• Personer over 30: Årligt (400,-) og halvårligt (250,-)
• Personer under 30: Årligt (175,-) og halvårligt (100,-)
• Nedsat årlig pris (275,-) som vi opfordrer til at man vælger hvis man er på
overførselsindkomst (dagpenge, folkepension, efterløn, SU, førtidspension eller
kontanthjælp) eller på anden måde i en trængt økonomisk situation.

Konsekvens: Der vil blive flyttet ca. 12 nuværende medlemmer fra højeste abonnementspris til
unge-prisen, og yderligere vil o. 80 medlemmer gå fra at betale 275,- til at skulle betale det nye
kontingent på 175,-. I alt vil foreningen samlet set med dette + nedsætningen af prisen fra 450,- til
400,- få et årligt tab på lidt over 40.000 kroner. Det svarer til at vi skal skaffe lige over 100 nye
medlemmer til højeste pris, hvis vi ikke skal miste midler. Omvendt har foreningen haft en
foreningstilvækst på over 200 medlemmer årligt siden 2018, og vi forventer en stigning i
medlemstallet med ny hjemmeside fra januar 2021 plus en efterfølgende medlemskampagne. Det
vurderes derfor af sekretariatet som økonomisk bæredygtigt at foretage de foreslåede justeringer.

