Nyt om dit foreningskontingent
Det beløb du betaler i foreningskontingent til din lokale forening og Landbrug & Fødevarer har ændret sig.
I stedet for at betale kontingent ud fra din omsætning, skal du i fremtiden – som aktivt medlem - betale
kontingent ud fra din produktion. For andre medlemskaber er der faste satser.

Aktivt medlem - Bedriftsmedlem
Til Landbrug & Fødevarer
Dit foreningskontingent består af en del, som går til Landbrug & Fødevarer. Er du bedriftsmedlem – og
dermed aktivt medlem – skal du udover et grundbeløb på 1000 kroner betale et beløb, der svarer til
omfanget af din produktion, som beregnes ud fra:



hektar du har søgt EU-grundbetaling til - 13 kr. pr. hektar
100 kg N fra husdyr baseret på gødningsregnskabet 2018/19 - 10 kr. pr. 100 kg. N.

Du kan højst komme til at betale 7.500 kr. til denne del af dit kontingent.
Til din lokale forening
En del af dit foreningskontingent går til din lokale forening. Som bedriftsmedlem skal du betale et
grundbeløb på 1000 kr. plus 10% af dit kontingent til Landbrug & Fødevarer.
Dit kontingent
I dette skema kan du se, hvordan dit kontingent er sammensat og et eksempel på, hvordan det bliver
regnet ud.

Dit medlemskab

Bedriftsmedlem,
Aktivt medlem

Landbrug & Fødevarer

1.000 kr. +
13 kr. pr. hektar og
10 kr. pr. 100 kg N

Din lokale forening

Dit kontingent

1.000 kr. +

Individuelt

10% af kontingent til
Landbrug & Fødevarer

Et eksempel,
på en bedrift med 100
hektar og 20.000 kg. N

1000 kr. (grundbeløb) +
13 kr. (pr. hektar) x 100 =
1.300 kr. +
0,10 kr. (pr. KgN) x
20.000 = 2.000 kr.
I alt: 4.300 kr.

1.000 kr. (grundbeløb)

4.300 kr.

+

(kontingent til

10% af 4.300 kr.

Landbrug &

(kontingent til

Fødevarer) +

Landbrug & Fødevarer)

1.430 kr.

= 430 kr.

(kontingent til din
lokale forening)

I alt: 1.430 kr.
I alt: 5.730 kr.

Andre medlemmer
Til Landbrug & Fødevarer
For andre medlemmer er der følgende faste satser:


Aktivt medlem, medejer og driftsleder:

1.350 kr.



Interessemedlem, passiv m. avis:

1.175 kr.

Til din lokale forening
Til din lokale forening er der følgende satser:


Aktivt medlem, medejer og driftsleder:

1.000 kr.



Samlever og ægtefælle, uden avis:

250 kr.



Interessemedlem, passiv med avis

250 kr.



Passivt medlem, uden avis

250 kr.

Dit kontingent
I dette skema kan du se, hvordan dit kontingent er sat sammen, og hvordan det bliver udregnet:

Dit medlemskab
Aktivt medlem,
Medejer/driftsleder
Interessemedlem,
Passiv med avis
Samlever og ægtefælle
Uden avis
Passivt medlem
uden avis

Landbrug & Fødevarer

Foreningen

Dit kontingent

1.350

1.000

2.350

1.175

250

1.425

0

250

250

0

250

250

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til den nye måde at udregne dit kontingent på, er du velkommen til at kontakte
Foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02.

Vi har desværre ikke nogen mail på dig, hvilket vi meget gerne vil have. Send en mail til
lje@velas.dk med dit fulde navn og evt. kundenr.

