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Bilag 6 - Forslag til ændring af rabatordningen.
Nuværende rabatordning for orkesterforeninger
• Orkesterforening med 2 DAO-medlemsorkestre: 10 % rabat
• Orkesterforening med 3 DAO-medlemsorkestre: 20 % rabat
• Orkesterforening med 4 DAO-medlemsorkestre: 30 % rabat
• Orkesterforening med 5-8 DAO-medlemsorkestre: 40 % rabat
• Orkesterforening med 9 eller flere DAO-medlemsorkestre: 50 % rabat
Det er en forudsætning for opnåelse af rabatten, at orkesterforeningen foretager én samlet
indbetaling af kontingentet for alle tilknyttede DAO-medlemsorkestre samt sikrer, at der
hvert år pr. 1. september foretages den i vedtægternes § 3.3 foreskrevne indberetning af
opdateret fortegnelse over de enkelte medlemsorkestres aktive medlemmer.
Forslag til ny rabatordning
”Hvis et orkester betaler kontingent til andre relevante forbund/nationale sammenslutninger
end DAO, kan der opnås 30 % rabat på DAO-kontingentet.
Det er et krav for opnåelse af rabatten, at man kan dokumentere, at man betaler kontingent til
et eller flere andre relevante landsdækkende forbund, som f.eks. Landsgardeforeningen, FDF,
DSBmusik, Postorkesterforbundet eller Hjemmeværnet.”
Motivation:
Den hidtidige rabatordning var motiveret ved en nedgang i arbejdsbyrden mht.
medlemsregistrering mv. for DAOs kasserer. Men ordningen havde ikke den ønskede effekt.
Til gengæld vil DAO gerne bakke aktivt op om en høj organisationsgrad, og vil derfor gerne
give rabat til orkestre, der er medlemmer af flere landsorganisationer. Det kan være FDF, LGF
eller andre organisationer.
Vi mener, at det er rimeligt, at vores medlemsorkestre også kan have interesse i at være med i
vores søsterorganisationer, og har derfor indføjet dette kriterium i rabatordningen.
Rabatsatsen er fremkommet ved en simpel udregning: DAO kommer med uændret
medlemstal til at give den samme totale kontingentrabat som med den nuværende ordning,
men med en væsentlig mere overskuelig og gennemsigtig beregning. Der er således ingen
økonomisk vinding for DAO ved dette forslag.
Med i billedet er også, at den forsikringsordning, som repræsentantskabsmødet vedtog sidste
år, nu er indregnet i det kontingentets grundbeløb. Man kan argumentere for, at
forsikringspræmien dermed er omfattet af rabatten (i modsætning til i den nuværende
ordning). Vi finder det rimeligt, at netop de orkestre, der har et dobbeltmedlemskab (med
deraf følgende dobbeltforsikring), får rabatten på det fulde kontingent inkl. forsikringen. Det
samme gør sig jo gældende med KODA-aftalen.
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