
Indmeldelsesblanket 

Ølgod Handel og Erhverv 
Medlemskab af Ølgod Handel og Erhverv - gældende for nye medlemmer efter 04.10.2018 
 

KONTINGENTBIDRAG SOM NYT MEDLEM 
 

Plusbutikker: inkl. 1 person  
1. år (1-12 måneder)  4.000 kr. årligt i kontingent  
2. år (13-24 måneder) 10.500 kr. årligt i kontingent 
3. år og frem (25 mdr. og fremad) 17.000 kr. årligt i kontingent + 2.000 kr. pr. ansat  
 
Butik udenfor byskiltet: 
Alle butikker der er placeret udenfor byskiltene, betaler halv pris på kontingentet fra år 2. 

 

Håndværk, landbrug, industri & øvrige erhverv:  
1. år  (1-12 måneder)  4.000 kr. årligt i kontingent  
2. år (13-24 måneder) 4.000 kr. årligt i kontingent + 50% af nedenstående skala  
3. år og frem (25 mdr. og fremad) 4.000 kr. årligt i kontingent + 100 % af nedenstående skala 
 
Skala: 
1 – 4 ansatte   6.000 kr. årligt 
5 – 10 ansatte    10.000 kr. årligt 
11 – 20 ansatte    15.000 kr. årligt 
21 – 50 ansatte    20.000 kr. årligt 
50+ ansatte    25.000 kr. årligt 
 

UDFYLD VENLIGST NEDENSTÅENDE 
 
Antal ansatte: 
 
Gruppe: 
 
Iværksætter?  
Iværksættere tilbydes halv pris på deres kontingent det første år efter de har oprettet deres CVR nr. eller i et år efter at 
firmaet er gået fra hobbyvirksomhed til levebrød. 
 

Firma- og kontaktoplysninger: 
 
Firma:______________________________________________ Kontaktperson:_______________________________ 
Adresse:____________________________________________ Tlf.:_________________________________________ 
Web-adresse:________________________________________ Mail:________________________________________ 
Evt. Facebook-side: ________________________________________________________________________________ 
 
Kontingent opkræves kvartalsvis – og sendes til mail: _____________________________________________________  
 
Undertegnede forpligter sig i henhold til ovenstående til medlemskab af Ølgod Handel og Erhverv i minimum 24 
måneder fra underskriftsdato. Herefter henvises til regler i vedtægterne. Forpligtelsen bortfalder, såfremt 
virksomheden sælges eller af anden årsag bringes til ophør. Undertegnede er ligeledes indforstået med, at Ølgod 
Handel og Erhverv indsamler, behandler og gemmer mine personoplysninger i henhold til persondataforordningen. Jeg 
giver endvidere tilladelse til, at Ølgod Handel og Erhverv må sende mig medlemsinformation. 
 
Dato: Underskrift:     
 

Blanketten bedes udfyldes og sendes til ohe@olgod.dk eller afleveres på adressen Storegade 16, 6870 Ølgod (indgang ved Ugeavisen). 

Nej Ja 

 

Plusbutik Håndværk Landbrug Industri Øvrig 


