Kontingentsatser 2022
Vedtaget på generalforsamling 18. maj 2022
Kontingentsatserne gælder for alle nye medlemmer efter d. 18. maj 2022 og for eksisterende medlemmer ved
gentegning i 2023.
Medlemskategori

Størrelse

Statslige lnstitutioner

Basis

Kommuner og Regioner

4.000

20.000

8.000
12.000
4.000

30.000
50.000
20.000

8.000
12.000

30.000
50.000
12.000
2.000
6.000
12.000
20.000
30.000

Stor

800
4.000

1.600
8.000

Lille

4.000

20.000

Stor

8.000

30.000

Over 40.000 indbyggere
Over 100.000 indbyggere
Under 40.000 indbyggere

Forsyningsselskaber
(indbyggere I
spildevandsforsyningsområdet)

Udvidet

15.000

Per enhed
Under 40.000 indbyggere

Over 40.000 indbyggere
Over 100.000 indbyggere

Vidensinstitutioner
Virksomheder / Rådgivere
Antal medarbejdere der arbejder inden
for vand/klimaområdet

0-2 medarbejdere
3-9 medarbejdere
10-49 medarbejdere
50-249 medarbejdere
Over 250 medarbejdere

Borgergrupper (grundejerforeninger,
digelag, boligselskaber)
Øvrige interesse- og
brancheorga nisationer
(DANVA, Dansk
lndustri, Danske
regioner, KL m.fl.)

Privatpersoner
Studerende

Lille

800
Gratis

Basis
medlemskab

Et basismedlem får:
• gratis adgang for to deltagere ved digitale arrangementer og op til to fysiske
møder/arrangementer årligt

Udvidet
medlemskab

Et udvidet medlemskab giver:
• Gratis adgang til alle DNNK-arrangementer inden for kompetenceudvikling.
• Gratis adgang for alle organisationens medarbejdere, til såvel digitale og
fysiske møder og arrangementer1
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Sponsorat

Metropolsponsorat
- Store kommuner og forsyningsselskaber med flere kommuner som ejere
Virksomhedssponsorat
- Virksomheder, der st0tter med 10 gange deres kontingent eller mere
Sponsorer far udover alle rettigheder under udvidet medlemskab:
Logo pÅ materiale
Plads som sponsor ved events
Årlig sponsor event

1

Ved særligt
omkostningstun
ge
arrangementer
og ved
overnatning vii
der kunne
opkræves et
deltagergebyr
2
Studerende

Regioner er automatisk sponsorer, når regionale projekter etableres gennem netværket.
Medlemmer bliver automatisk sponsorer, hvis de i mindst et år indgår i et projekt i
netværket og bidrager med mere end 10 gange deres kontingent.

Medlemskab som studerende giver IKKE stemmeret ved generalforsamling.
Ved fysiske arrangementer har betalende medlemmer fortrinsret.
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