Landsledelsens forslag til kontingentsatser
Budget 2008

I forbindelse med landsmødets behandling af budgetforslag for 2008, skal der også tages
stilling til kontingentets størrelse.
Landsledelsen foreslår, at lade kontingentstørrelsen være uændret for almindelige
medlemmer, men foreslår en omlægning af kontingentet for ungdomsmedlemmer, for at
lægge en større andel af dette i afdelingerne.
Kontingentet i LBL består af et landskontingent (fastsættes af landsmødet) og et
afdelingskontingent (fastsættes af hver enkelt afdelings generalforsamling). I praksis er
sidstnævnte dog ens for afdelingerne undtagen LBL-København, der har valgt at have et
højere ungdomskontingent end de øvrige afdelinger.
Kontingent for almindelige medlemmer
Foreslås fastholdt, dvs. 350 kr. per medlem per år i landskontingent (afdelingskontingentet
er på 250 kr. per medlem per år, således at det samlede kontingent er 600 kr. årligt).
Kontingent for samboende til et almindeligt medlem
Foreslås fastholdt, dvs. 250 kr. per medlem per år i landskontingent for samboende til et
medlem, der betaler fuld pris (afdelingskontingentet er på 250 kr. årligt, så det samlede
kontingent bliver 500 kr. for en samboende).
Kontingent for ungdomsmedlemmer (under 25 år)
Foreslås ændret fra nuværende 250 kr. årligt i landskontingent til 50 kr. årligt i
landskontingent. Ændringen skal træde i kraft individuelt per afdeling, på det tidspunkt hvor
afdelingen har afholdt næste generalforsamling, hvor kontingentets størrelse har været
behandlet. Intentionen er, at afdelingerne hæver kontingentet tilsvarende således at det
samlede kontingent er af samme størrelsesorden som i dag.
Når specifikt LBL-Ungdom (der er den afdeling de fleste ungdomsmedlemmer er tilknyttet)
har ændret sit afdelingskontingent, reguleres samtidig det årlige tilskud til LBL-Ungdom fra
landsforeningen ned fra i budgetforslaget 80.000 kr. årligt til i stedet 63.000 kr. årligt. Sker
omlægningen af kontingent i løbet af regnskabsåret, sker denne ændring forholdsmæssigt til
hvor langt henne på året vi er.
Intentionen med omlægningen af ungdomskontingentet er, at skabe et bedre grundlag for at
søge tilskud for primært LBL-Ungdom, som de fleste ungdomsmedlemmer er tilknyttet. Den
aktuelle fordeling er uhensigtsmæssig, idet støtten til aktiviteter jf. Folkeoplysningsloven har
medlemmernes såkaldte ”egenbetaling” som sit loft for støtte. I 2007 har denne
egenbetaling været de 50 kr. per medlem, som LBL-Ungdom har haft som sit
afdelingskontingent. Ved at omlægge kontingentet for ungdomsmedlemmer kan vi således
give primært LBL-Ungdom et betydeligt bedre grundlag at søge aktivitetsstøtte på.

