Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)
Kammerorkestre og Symfoniorkestre

25. oktober 2016
Til repræsentantskabet for DAOS

Indstilling om at erstatte kravet om medlemskab af DAOS for deltagelse i stævner og kurser til en
rabatordning for personlige medlemmer samt fastsættelse af kontingent for 2017.
Dette initiativ skal bidrage til at øge antallet af personlige medlemmer af DAOS for dels at gøre samvirkets
arbejde mere synligt for medlemmerne og dels at styrke DAOS’ position i den musikpolitiske debat.

Baggrund
Det er vigtigt for DAOS at kunne dokumentere en bred repræsentation af amatørmusikere for at give
samvirket tilstrækkelig styrke i den musikpolitiske debat.
DAOS har i princippet to medlemskategorier, nemlig medlemsorkestre og personlige medlemmer.
Det har i mange år været et krav for deltagelse i stævner og kurser arrangeret af DAOS, at man enten spiller
i et af DAOS' medlemsorkestre eller er personligt medlem af DAOS.
Antallet af medlemsorkestre har en naturlig begrænsning i antallet af eksisterende symfoniorkestre,
kammerorkestre og lignende ensembler, mens potentialet for personlige medlemmer langt fra er udnyttet.
Indtil vi for nogle år siden gik over til online tilmelding til kurser og stævner, blev tilmeldingskort dels
distribueret gennem medlemsorkestrene og dels ved direkte post til personlige medlemmer. Dette
motiverede en del orkestermedlemmer til at tegne personligt medlemskab for at sikre sig hurtig adgang til
tilmeldingskortet for sommerstævnet. Efter overgangen til online tilmelding, hvor alle har adgang via
www.daos.dk, er dette incitament til medlemstegning forsvundet, og antallet af personlige medlemmer er
dalet betydeligt.

Udfordringer
Det er kun få af medlemsorkestrenes ordinære medlemmer, der kender til DAOS, og hvad DAOS står for.
Et væsentligt incitament til at tegne personligt medlemskab er forsvundet, og situationen kan yderligere
forværres, hvis Musikmagasinet lukker med udgangen af 2016. Der må derfor findes nye metoder, der kan
øge interessen for at tegne personligt medlemskab.
Kravet om medlemskab for deltagelse i stævner og kurser arrangeret af DAOS har vist sig kompliceret at
administrere og bør forenkles. Især er der vanskeligheder for udenlandske deltagere i sommerstævnet.

Indstilling til beslutning i repræsentantskabet
Kravet om medlemskab af DAOS for deltagelse i stævner og kurser ophæves og erstattes af en
rabatordning, hvor personlige medlemmer af DAOS får en passende rabat i deltagerbetalingen. Hvis
rabatten til sommerstævnet bliver lidt højere end det årlige kontingent, vil det være et væsentligt nyt
incitament til at tegne personligt medlemskab.
For at bevare et af incitamenterne for medlemsorkestrene til at opretholde deres medlemskab, tilbydes
registrerede medlemmer af DAOS medlemsorkestre et reduceret kontingent for personligt medlemskab.
Det årlige kontingent for 2017 foreslås fastsat uændret for medlemsorkestre. Dvs 50 kr. pr. medlem dog
mindst betaling for 8 medlemmer (400 kr.) og højst for 50 medlemmer (2.500 kr.)
Det årlige kontingent for 2017 for personlige medlemmer fastsættes til 200 kr. for personer, der ikke er
tilknyttet et medlemsorkester, og 50 kr. for personer, der er registreret som kontingentbetalende
medlemmer af et medlemsorkester.
Styrelsen fastsætter en passende dato for, hvornår det personlige kontingent skal være betalt for at
medlemmet kan opnå rabat på deltagerbetalingen til sommerstævnet (f.eks. 30. april).
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