Kontingent og medlemsfordele i SamBiosen
Kære foreninger og brugergrupper
SamBiosen er en driftsforening, som varetager driften af bygningerne på Pillemarksvej 1 samt yder en
service over for sine medlemmer, der gør det nemmere at være forening.
Med en organisation i vores fælles hus kan vi lave arrangementer sammen, vi kan lave tilbud til
medlemmer på tværs af foreninger, til turister og sommerhusejere og vi kan lave kommercielle
aktiviteter, der skaber mere aktivitet og en økonomi til udvikling.
Visionen er at skabe en bæredygtig organisation og dermed et bæredygtigt og fortsat udviklende
foreningsliv på Samsø.

Som medlem af SamBiosen får du følgende fordele
Administration
• SamBiosen yder hjælp til jeres administrative arbejde
• Booking af lokaler, ændringer og koordinering med andre aktiviteter.
• Hjælp til Conventus.
• Sparring og støtte til udvikling og opstart af nye aktiviteter.
• Planlægning af fælles kurser, foredrag eller konferencer.
• Hjælp til frivillig rekruttering.
Sociale aktiviteter
• Vi arrangerer 4 store fællesspisninger/fælles arrangementer for alle medlemsforeninger.
• I støtter en café, som arbejder på at have åbent mest muligt når der er aktiviteter i huset.
• SamBiosen og det frivillige caféudvalg tilbyder at holde caféen åben til jeres større arrangementer efter aftale.
• Medlemsforeninger kan låne SamBiosens cafékøkken, service mv. til egne foreningsarrangementer og
bestyrelsesmøder efter aftale. Ikke medlemmer kan ikke låne køkkenet.
Eksponering på hjemmeside
• I bliver en del af en stor fælles hjemmeside, hvor i får jeres helt eget ”univers” og jeres medlemmer samt nye
medlemmer nemt kan finde jer.
o Hjemmesiden bliver en samlet indgang til alle medlemsforeningernes aktiviteter.
• SamBiosen yder hjælp til løbende opsætning, opdatering mv. på hjemmesiden.
• OBS! Hjemmesiden vil erstatte og udvikle funktionerne på SIK’s hjemmeside.
Kommercielle ydelser
• I bliver en del af et fælles årskort:
Vi tilbyder jer at blive en del af et fælles årskort, som primært udbydes til turister og sommerhusejere. Årskortet
giver de ikke-fastboende en samlet og nem mulighed for at være en del af vores foreninger. Formålet er at skabe
mere aktivitet og tilbyde en ny måde at være medlem på.
o Årskortet har en fordelingsnøgle der fordeler indtægter mellem foreningerne og SamBiosen. Indtægter
til foreningerne kan evt. trækkes fra i kontingentet til SamBiosen. Jo flere årskort vi sælger, jo billigere
bliver kontingentet altså.

Kontingent satser 2018
Kontingentet har 4 medlemssatser efter foreningernes/brugergruppernes størrelser.
Alle medlemmer har dog samme status.
•
•
•
•

0-10 medlemmer: 1.000 kr.
10-25 medlemmer: 2.000 kr.
25-50 medlemmer: 3.000 kr.
50+ medlemmer: 5.000 kr.

