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Forslag til ophør af indbetaling til Zonta Danmarks 

projektkonto over kontingent til Zonta Danmark  

 

Nuværende kontingent til Zonta Danmark 

 AD/SU   150 

 Distrikt 13  175  

 Rejsekassen  300  

 Projektkontoen 100 

 

Forslag 

Zonta Aarhus II's forslag er, at kontingentindbetaling til Zonta Danmarks projektkonto 

ophører.  

Begrundelser: 

På SU mødet i 2019 blev emnet diskuteret med konklusionerne (Kopi af referat fra SU 

mødet) 

Indsamlede midler til nationalt støttet projekt - kanaliseres gennem ZD eller de lokale 

klubber? 

Klubberne 

Pengene kan gå til ZD med mindre klubberne får mere ud af at donere lokalt (Bydelsmødre) 

de lokale klubber, men kan godt være anbefalet af landsledelsen 

som udgangspunkt klubberne 

klubberne betaler selv direkte  

gerne direkte, men afhængig af støtteprojektets karakter. 

Vi har efterfølgende drøftet det i klubben, hvor vi er helt enige i konklusionerne fra SU 

mødet. Tillige har tiden vist, at der er mange klubber der meget fint har støttet op omkring 

Bydelsmødrene anbefalet af projektudvalget. Det har givet langt mere PR, deltagelse og 

arrangement end, at det "bare" er noget, der er gjort via Zonta Danmark. Også tænkeligt, at 

donationerne direkte fra klubberne totalt set har været større, da det på den måde er sådan, 

at de klubber, der har penge til det, kan støtte med flere penge. Og de klubber, der anvender 

deres ressourcer på en anden måde ikke forlods skal finde 100 kr. pr. medlem til Zonta 

Danmarks projektkonto. 

http://www.zonta.dk/
http://www.zonta.org/
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I Aarhus II har vi hidtil praktiseret indbetalingen til projektkontoen som medlemskontingent, 

hvilket i princippet ikke burde være sådan, da det burde have været blevet betalt over 

klubbens projektkonto. Ja og for den sags skyld burde det også fremgå af diverse 

donationsstatistikker. 

Kontingent til ZI er steget. For de klubber, der som os har betalt til Zonta Danmarks 

projektkonto over medlemskontingent, så vil ophør af indbetaling af de 100 kr. muliggøre at 

medlemskontingent ikke behøver at stige på grund af stigningen i kontingentet til ZI.  

 

Birgitte Møller Hansen, Formand, Zonta Aarhus II 

 


