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INDSTILLNG TIL BESLUTNING  
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REF. DAGSORDEN: Dagsordenens punkt 6  
BILAGSNR.: 6 
TIL: Generalforsamlingen 
FRA: Bestyrelsen 
 

DATO: 12. april 2019 
PROJEKTNR.: 2007 

cel/CEL 

 
 

  Fastsættelse af kontingent for 2020 via portions- og 
kontingentpris 
Indstilling til beslutning 
Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingens godkendelse forslag til kontingent til DANVA 
for 2020 som følger: 

Portionspris for stemmeberettigede medlemmer: 

• Prisen på 1. portion pr. kontingentfunktion fra 1. januar 2020 er kr. 5.000. 

• Prisen for efterfølgende portioner pr. kontingentfunktion fra 1. januar 2020 er kr. 
7.790.  

Kontingentpris for ikke-stemmeberettigede medlemmer: 

• Firmaer, kommuner og institutioner: Prisen pr. medlemskab fra 1. januar 2020 er 
kr. 13.000. 

Enkeltpersoner: Prisen pr. medlemskab fra 1. januar 2020 er kr. 800. 

Sagsfremstilling 
Generalforsamlingen skal i henhold til foreningens vedtægter § 15 fastsætte kontingentbe-
talingen via portionspriser og kontingentpriser.  
I forhold til at fastsætte kontingentbetalingen for 2020 er der gjort følgende forudsætnin-
ger: 

• Det er antaget, at medlemskredsen og vandmængderne er som pr. dags dato. 
• Tabet i kontingentprovenu for 2018, 2019 og 2020 på 1.200.000 kr. som følge af 

fusioner er indarbejdet i kontingentet. 
• En lønudvikling pr. 1. april 2020 på 2,5 % 
• Der er forudsat et 0-resultat før skat. 
• Efter generalforsamlingens godkendelse anføres portionspriser og kontingentpriser i 

bilag til sidedokumentet ”Kontingentstruktur”. 
 
Forslaget til kontingent for DANVA i 2020 er baseret på den overordnede forudsætning og 
mål om, at foreningens resultat skal ”hvile i sig selv”. 
 
I perioden 2016-2020 er antallet af kontingentportioner faldet med 7,8%, prisen pr. kon-
tingentportion er steget med 15,4% og foreningens kontingentprovenu er steget med 
6,1% svarende til 1,5% om året. 

Følgende bilag vedlagt: 
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