Til medlemmer af
Landboforeningen Odder-Skanderborg
3. december 2014
Bestyrelsen har fastsat kontingent for 2015
Overordnet har vi i bestyrelsen forsøgt at ramme niveauet fra 2014, hvor kontingentet blev nedsat i
forhold til 2013.
Primærbestyrelsen i Landbrug og Fødevarer har besluttet at hæve kontingentet, samt at tilføje en
ekstra kontingentsats for medlemmer med en omsætning over 5 millioner kr.
Dette har lokalt givet os nogle udfordringer, idet vores tidligere opdeling i 5 grupper i forhold til
landbrugsmæssig omsætning nu er blevet til 4 grupper med ændrede omsætningsgrænser.
Generelt er kontingentsummen uændret fordi vi lokalt sætter kontingentet lidt ned.
Det enkelte medlem vil dog opleve nogle skift i kontingent i forhold til sidste år, nogle skal betale
lidt mere andre lidt mindre. Vi har dog prøvet at finde en model hvor konsekvensen for den enkelte
bliver så lille som mulig.
For det beløb du betaler støtter du: Politisk arbejde lokalt, regionalt og på landsplan, retssager,
image kampagne, avis og mulighed for en gruppelivsordning m.m.
Kontingent for aktive medlemmer
Kontingent opkræves på baggrund af den landbrugsmæssige omsætning i 2013:
Gruppe
Landbrugsmæssig omsætning
Kontingent 2014
Kontingent 2015
1
Under 500.000
2000/2500 kr.
2250 kr.
2
500.000 – 2.500.000
3000/4000 kr.
3500 kr.
3
2.500.000-5.000.000
4500 kr.
4500 kr.
4
Over 5.000.000
4500 kr.
5500 kr.
For I/S´er og A/S´er vil selve interessantskabet/aktieselskabet være kontingentfrit. Første
interessent/aktionær opkræves kontingent i forhold til omsætningen i virksomheden efterfølgende
interessenter/aktionærer opkræves som gruppe 1 (laveste sats).
Passivt medlemskab
Passivt medlemskab kan tegnes af alle, der ikke har eller driver selvstændigt landbrug.
Et passivt medlemskab med Landbrugs Avis koster 1200 kr. + moms.
Et passivt medlemskab uden Landbrugs Avis koster 250 kr. + moms.
Ægtefælle medlemskab koster 250 kr. + moms.
Kontingentet opkræves via faktura fra LMO, den 30/11. Kontakt landboforeningen, hvis du har
spørgsmål til fastsættelsen af dit kontingent eller i øvrigt har spørgsmål til os.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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