
 

Forslag til ændringer af kontingent 
Generalforsamlingen onsdag 19. februar 2020,  
Kolding Orienterings Klub 

Forslagene lyder: 
 

1. Forældre eller værger, som deltager i Mini-O er ikke forpligtet til at melde sig ind i 
klubben, så længe de kun deltager med deres børn i Mini-O’s træninger. 
 

2. Kontingentet ændres for de 0-7-årige medlemmer fra 50 kr til 200 kr.  
 

3. Er der indmeldt et barn i alderen 0-7 år og en voksen på 25+ år i samme husstand, 
udløser det familietilskud til den voksne, men ikke til barnet. 
 

Familie-barn (0-7 år) 200 kr. 

Familie-ungdom (8-24 år) 300 kr. 

Familie-senior (25-) 500 kr. 

 
 
Begrundelser for forslag 1: 
 

1. Lad os være ærlige, hvis ikke forældrene agerer hjælpetrænere til Mini-O, ville der 
ikke være noget Mini-O. Forældrenes hjælp og motivering af børnene er uundværlig, 
og de fortjener et stort TAK for deres støtte og opbakning til Mini-O. 
 

2. Jeg har endnu ikke stødt på andre steder, hvor forældrene opkræves kontingent for 
at agerer hjælpetrænere. På fx U1-weekender og -sommerlejr, betragtes forældre 
som hjælpetrænere og betaler derfor ikke for deltagelsen. 

 
Begrundelser for forslag 2: 
 

1. Efter Mini-O er startet op, kan de 0-7-årige ikke længere betragtes som passive 
medlemmer, der blot er med til mors og/eller fars sportsgren. De er nu en del af 
målgruppen for KOK’s træninger, hvor klubbens trænere bruger tid og energi på 
træning målrettet mindre børn og nybegyndere. 
 

2. I øjeblikket er der udgifter forbundet med Mini-O, da hver træning afsluttes med boller 
og saftevand i klubben lokaler. Fortsætter Mini-O sin succes, må også forventes 
udgifter fremover. 
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3. 50 kr. er for billigt, det afspejler en form for passiv/symbolsk medlemskab. 
Signalværdien i kontingentet er ikke længere passende. Det er 200 kr. til gengæld, 
for det antyder du kan forvente noget for prisen, og samtidig er det stadig billigt at 
deltage sammenlignet med alderssvarende aktiviteter (gymnastik, fodbold, svømning 
mm.)  

 
Begrundelser for forslag 3: 
 

1. En forældre bør altid få familietilskud uanset barnets alder. 
 

2. Da kontingentet for et barn (0-7 år) kun er 200 kr. giver det ikke mening at sænke det 
yderligere. 

 
 
O-hilsner 
Pia Nilsson 
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