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Medlemskontingentet fastsættes på baggrund medlemsorganisationernes gennemsnitlige privat ind-

samlede indtægter i den seneste treårsperiode og beregnes på grundlag af medlemsorganisationernes 

indberetninger herom til DMR/CKU. Kontingentsatserne nedenfor er vedtaget ved CKU’s generalfor-

samling d. 16. juni 2020.  

 

Siden 2014 er kontingentsatser, med undtagelse af 2016, øget med ca. 10% årligt. Det skyldes i særlig 

grad i de seneste år, et ønske om at medlemmerne tydeligt bakker op om den investering CKU har gjort 

i de seneste år for at identificere nye finansieringsmuligheder til missionsarbejdet. De internationale 

tendenser peger på at udviklingsfinansieringen er under omfattende forandring og at fremtidens finan-

siering skal findes gennem andre donorer og partnerskaber.  

 

I 2019 vedtog CKU’s generalforsamling nogle vedtægtsændringer, der muliggør flere medlems- og til-

knytningsformer, således, at CKU kan gøre mere for flere: ”jo flere vi er, jo mere kan vi gøre”. Det blev 

besluttet at CKU skal gøre mere for at tilknytte flere ordinære fuldgyldige medlemmer, der kan levere 

gode ansøgninger til puljen. CKU indførte associerede medlemmer for at inddrage organisationer, som 

er interesserede i CKU’s videncenter, men som ikke nødvendigvis vil eller kan søge projektstøtte hos 

CKU. Det skal styrke fælles faglighed og ekstern positionering som videncenter.  

 

Med en række års stigninger og med fokus på denne strategi ønsker CKU nu at konsolidere kontingent-

satserne (afrunde til nærmeste 500) så interesserede kirkelige organisationer ikke holder sig tilbage ift. 

at blive fuldgyldige eller associerede medlemmer.   

 

Vedtagne kontingentsatser for 2021 er som følger:  
 

 Medlemsorganisationer Associerede medlemsorganisationer 
Indtægtsgrundlag Gældende kontin-

gentsats for 2020 
Vedtagne kontin-
gentsats for 2021 

Gældende kontin-
gentsats for 2020 

Vedtagne kontin-
gentsats for 2021 

0 – 500.000  6.050      6.000  3.025      3.000 
500.000 – 1.000.000  9.200      9.500  4.600      4.500 
1.000.000 – 2.500.000  11.730      12.000  5.865      6.000 
2.500.000 – 5.000.000  15.360      15.500  7.680      8.000 
5.000.000 – 10.000.000  18.390      18.500  9.195      9.500 
10.000.000 – 15.000.000  23.230      23.500  11.615      12.000 
15.000.000 – 20.000.000  26.620      27.000  13.310      13.500 
20.000.000 – 25.000.000  30.970      31.000  15.485      15.500 
25.000.000 – 30.000.000  32.420      32.500  16.210      16.500 
Over 30.000.000  36.540      36.500  18.270      18.500 
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