Frøsamlernes pris- og rabatpolitik vedr. forårskursus og generalforsamling, 2015
Generalforsamlingen har i 2012 forhøjet kontingentet til 200 kr., med en klar forventning om
at der bl.a. ville blive råd til at også at forhøje tilskud til deltagelse i vores store weekendarrangementer. Kursusudvalget har forsøgt at udarbejde en klar politik for priser og rabatter.
Rabat til alle
Vi bestræber os på at vores nettopris for deltagelse i hele weekenden (1 ½-2 døgn) for én person
inkl. forplejning og overnatning, med weekendrabat men før behovsbestemte rabatter, ikke overstiger
cirka (2015):
Delt dobbeltværelse
Enkeltværelse
Sovesal/telt

950 kr.
1300 kr.
650 kr.

Vi kan f.eks. holde deltagernes pris nede ved at foreningen betaler fælles udgifter som leje af
fælles lokaler, honorar og kørsel til foredragsholdere osv. Priserne differentieres yderligere ved at
vælge madpakker til frokost og evt. ved fravalg af nogle måltider.
(Om vi kan tilbyde til- og fravalg af måltider afhænger af kursusstedet.)
Prisen for deltagelse fastsættes før hvert arrangement ud fra kursusstedets priser og ovenstående
målsætning. Desværre stiger priserne år for år – og vi kan ikke længere bruge de små billige
kursussteder på grund af stor deltagelse i vores weekend-arrangementer.
Individuelle rabatter
Den samlede pris pr. person beregnes for den valgte type af overnatning, antal overnatninger og de
valgte måltider. Nedenstående rabatter fratrækkes den pris, foreningen skal betale.
Automatisk rabat
Deltagelse 2 overnatninger

mindst 15 % af stedets bruttopris

Medlemmer af bestyrelsen - generalforsamling:

100 % af prisen ved 2 overnatninger i delt
dobbeltværelse (kan frasiges)

Medlemmer af bestyrelsen - forårskursus:

100 % af prisen ved 1 overnatning i delt
dobbeltværelse (kan frasiges)

Rabat ved anmodning herom
Pensionist/studerende osv. (nedsat indkomst*)
Samme, deltagelse i enkelte dele af weekenden

yderligere 15% af nettoprisen
v/ deltagelse i hele weekenden
også 15% af nettoprisen

*Vi forsøger ikke at definere ‘nedsat indkomst’. Nogle pensionister har det f.eks. ikke.
Andre, der ikke nævnes her, kan få samme brug for en rabat.
Rabatterne gives ikke automatisk - medlemmet siger til, hvis der er behov. Men du behøver ikke
forklare årsagen.
Ved årsmøde og forårskursus forsøger vi at skaffe enkelte private indkvarteringer (ikke forplejning).
Fordeles mellem deltagere som udtrykker ønske herom.

