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Medlemskab af MEDBoRGERNE
INDMELDELSESAFTALE
MEDBoRGERNE er en forening, der har til formål at styrke demokratisk handlekraft og
aktivt medborgerskab blandt medborgere i Danmark, og derigennem styrke deres lokale
fællesskaber og det danske civilsamfund som helhed.
Foreningen gør dette ved at opbygge bredt forankrede, lokale borgeralliancer på tværs af
trossamfund, fagforeninger, skoler, frivillige foreninger, beboerforeninger og andre
lignende civilsamfundsorganisationer, og derigennem styrke relationerne mellem borgere
på tværs af civilsamfundets mangfoldighed.
Foreningen arbejder med at udvikle borgernes kompetencer til at deltage aktivt i
samfundet, og derigennem opnå politisk indﬂydelse på de beslutninger, der påvirker dem
og deres hverdag.
MEDBoRGERNE er en lokal borgeralliance på Nørrebro og Nordvest i København. Med
denne alliance ønsker vi at skabe det eksempel, som andre i Danmark kan lære af og som
kan være med til at inspirere til nytænkning og udvikling af civilsamfundets rolle i det 21.
århundrede.
Til dette udviklingsarbejde har vi i første omgang fået en bevilling fra TrygFonden til at
opsøge og skabe relationer til lokale organisationer og fællesskaber, der ønsker at styrke
deres medlemmer, organisation og lokalsamfund ved at indgå i denne borgeralliance.
Målet Medborgerne er at samle mindst 40 lokale organisationer, som i fællesskab gennem
deres medlemskontingenter sikrer en årlig egenﬁnansiering på minimum 400.000 kr til drift
og udvikling af alliancen og dermed sikre alliancens langsigtede bæredygtighed og
gennemslagskraft for borgerne på Nørrebro og Nordvest.
Denne indmeldelsesaftale har til formål at afklare, hvad en lokal organisation kan forvente
at få ud af at være medlem af den lokal borgeralliance MEDBoRGERNE Nørrebro/Nordvest
(i det følgende omtalt som Alliancen), og hvad de til gengæld forventes at forpligte sig på.
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1. MEDBoRGERNE tilbyder hver enkelt medlemsorganisation:
1.1 RELATIONER TIL ANDRE LOKALE ORGANISATIONER MED LIGNENDE VÆRDIER
Indledningsvist vil hovedvægten af Alliancens arbejde bestå i at opbygge relationer mellem
lokale organisationer på Nørrebro og Nordvest. Efterhånden vil dette relationsarbejde
resultere i et enestående lokalt netværk af kirkelige organisationer, muslimske
organisationer, andre trossamfund, skoler, fagforeninger, ungdomsorganisationer, frivillige
foreninger, boligsociale organisationer og meget mere. Gennem dette netværk vil hver
enkelt medlemsorganisation få mulighed for at skabe nye relationer og samarbejder med
andre lokale organisationer med lignende værdier – på tværs af etniske, religiøse, kulturelle
og faglige skel.
Endvidere vil medlemsorganisationerne også få mulighed for at indgå i et internationalt
netværk af borgeralliancer, der blandt andet dækker Citizens UK i Storbritannien, DICO i
Tyskland; IAF i USA og Canada, Sydney Alliance i Australien og Citizens Sweden i Sverige.
1.2 TRÆNING I LEDERSKAB OG COMMUNITY ORGANISING
Hver medlemsorganisation vil være sikret mindst to fripladser på hvert af de særlige
træningsforløb i lokalt lederskab og community organising, som MEDBoRGERNE vil afholde
med jævne mellemrum (mindst tre gange årligt). Disse træningsforløb er udviklet i
samarbejde med Citizens UK, der har mere end 25 års erfaring med at organisere lokale
fællesskaber. Disse træningsforløb udvikler deltagernes færdigheder og evne til at omsætte
deres værdier til konkret og eﬀektiv handling i deres lokalsamfund. Træningsforløbene
dækker bl.a. relationelle samtaler, mødeledelse, analyse af egeninteresse og
magtinteresser, samt organisationsudvikling. Gennem MEDBoRGERNE vil den enkelte
medlemsorganisation også få mulighed for at sende ledere på Citizens UK’s 6-dages
træningsforløb (omkostninger i forbindelse med dette er ikke dækket af medlemsskabet).
1.3 DELTAGELSE I LOKALE KAMPAGNER OG AKTIONER I KØBENHAVN
Alliancen har til formål at gøre lokale borgere og deres organisationer bedre rustet til at
handle politisk og målrettet på de sager, der er vigtige for dem. Fælles for disse sager er, at
de handler om at forbedre de lokale borgeres liv og hverdag, og styrke deres samfundssind
og politiske handlekraft. De konkrete sager bestemmes af Alliancens medlemmer i
fællesskab.
Alliancen er tværpolitisk og vil aldrig diktere bestemte handlinger eller kampagner til lokale
organisationer. Alliancens medlemsorganisationer vælger på demokratisk vis, hvilke sager
alliancen skal fokusere på, samt deltage i udviklingen og udførelsen af de konkrete aktioner
og kampagner, der ﬁnder sted som led i Alliancens arbejde med disse sager. Som medlem
har jeres organisation én stemme til strategimøder og lokale delegeret-forsamlinger, hvor
beslutninger angående kampagner og aktioner træﬀes. Ligeledes har hver
medlemsorganisation ret til at foreslå aktioner og kampagner.
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Alliancen arbejder kun for sager, der er til det fælles bedste, og kan ikke arbejde for
partipolitiske dagsordener – hverken lokalt eller nationalt.
1.4 ANSATTE ORGANISERS, DER ARBEJDER MED JERES ORGANISATION
MEDBoRGERNEs ansatte organisers har til opgave at støtte medlemsorganisationerne og
udvikle alliancen, primært ved at identiﬁcere og udvikle nye ledere og meningsdannere –
både indenfor deres egen organisation og i lokalsamfundet – og organisere aktioner, der
adresserer lokale problemer og udfordringer.
Desuden vil de ansatte organisers i et vist omfang stå til rådighed for
medlemsorganisationerne med rådgivning omkring organisationsudvikling, rekruttering,
frivilligkoordinering og målrettet træning og workshops i de enkelte organisationer.
Medlemsorganisationer kan tilkøbe yderligere rådgivning og støtte efter behov.

2. Til gengæld vil medlemsorganisationerne:
2.1 OPFORDRE SINE MEDLEMMER TIL AT ENGAGERE SIG I ALLIANCEN
Alliancens styrke udgøres af de organisationer og borgere, som deltager aktivt og er med til
at skabe lokale, bæredygtige forandringer. Medlemsorganisationerne bør derfor som
minimum præsentere deres engagement i Alliancen for deres medlemmer og opfordre
dem til at engagere sig i det lokale arbejde. Enten igennem én-til-én samtaler med
MEDBoRGERNEs organisers, igennem deltagelse i lokale aktioner og kampagner, eller
gennem deltagelse i træningsforløb. Ideelt bør hver medlemsorganisation have en gruppe
på mindst seks personer, der har deltaget i MEDBoRGERNEs træningsforløb, og som
regelmæssigt deltager i koordinerende møder, aktioner og kampagner sammen med folk
fra Alliancens andre medlemsorganisationer.
2.2 VÆRE ÅBNE OG SAMARBEJDSVILLIGE
Det forventes, at hver medlemsorganisation respekterer de øvrige
medlemsorganisationers tro, livssyn og holdninger. Derfor forventes det også, at
medlemsorganisationerne ikke forfølger sager og problemstillinger i alliancens navn, der
skaber splittelse i alliancen. Ingen medlemsorganisation må bruge sit medlemsskab til at
fremme holdninger og synspunkter, der ligger udenfor MEDBoRGERNEs formål og de
grundlæggende værdier af gensidig respekt, demokrati og arbejde for det fælles bedste,
der ligger til grund for Alliancen.
2.3 BETALE ET ÅRLIGT KONTINGENT
Det er afgørende for Alliancens fremtidige drift og udvikling, at den er politisk og
økonomisk uafhængig og præget af en stor grad af lokalt ejerskab og ansvarlighed.
Grundstenen for dette er det årlige kontingent, som hver medlemsorganisation betaler.
Alliancen har ﬂere niveauer af medlemskontingenter, deﬁneret ud fra

!

medlemsorganisationernes årlige lønsum (dvs. deres samlede udgifter til løn).
Kontingentsatserne fastsættes af Alliancens ordinære generalforsamling. MEDBoRGERNE
har som princip at ikke tage imod oﬀentlige midler til vores organiseringsarbejde.
2.4 HJÆLPE ALLIANCEN MED AT REKRUTTERE NYE MEDLEMSORGANISATIONER
For at være troværdig og handlekraftig i lokalsamfundet, søger Alliancen at opbygge
relationer og rekruttere en bred og mangfoldig samling af medlemsorganisationer. De
enkelte medlemsorganisationers viden og netværk er afgørende for at gøre dette muligt.
Hver medlemsorganisation bør hjælpe med at identiﬁcere potentielle nye
medlemsorganisationer, introducere dem for MEDBoRGERNEs ansatte organisers samt
hjælpe med at opbygge relationer til dem.
2.5 TAGE ANSVAR FOR UDVIKLINGEN AF ALLIANCEN OG LOKALSAMFUNDET
Vi bliver bedømt på hvad vi gør – ikke på hvad vi siger. Derfor skal hver af Alliancens
medlemsorganisationer tage ansvar for udviklingen i deres lokalsamfund ved at være åbne,
imødekommende og inkluderende i deres relationer med lokale borgere og naboorganisationer. Ligeledes skal hver medlemsorganisation operere indenfor lovens rammer;
fremme lige muligheder og bekæmpe diskrimination; træne og udvikle lederskab; og
handle for at sikre vores medlemmers interesser og bekymringer.
Alliancen er tilknyttet foreningen MEDBoRGERNE og forpligter sig på at støtte op og arbejde
for MEDBoRGERNEs formål. Men Alliancen ledes af en ledergruppe, nomineret og valgt af
de kontingent-betalende medlemsorganisationer, der har hjemme i det lokalområde, som
Alliancen dækker.
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3. Betaling af medlemskontingent
Medlemsskab af Alliancen fornyes årligt, og følger kalenderåret. I 2019 gælder følgende ﬁre
kontingent-satser:
Kategori 1: Organisationer med en årlig lønsum (dvs. samlede lønudgifter) på mindre
end 100.000 kr.
Pris for medlemskab: 1000 kr. pr. år.
Kategori 2: Organisationer med en årlig lønsum på mellem 100.000 og 2 mio. kr.
Pris for medlemskab: 5000 kr. pr. år.
Kategori 3: Organisationer med en årlig lønsum på mellem 2 og 10 mio. kr.
Pris for medlemskab: 10.000 kr. pr. år.
Kategori 4: Organisationer med en årlig lønsum på over 10 mio. kr.
Pris for medlemskab: 25.000 kr. pr. år.
Hvis en organisation melder sig ind i Alliancen i løbet af året, vil medlemskontingent blive
udregnet på månedsbasis. Dvs. hvis organisationen fx. melder sig ind fra 1. maj 2019,
betales der kun kontingent for de resterende 8 måneder af 2019.
Herefter vil kontingent-satserne blive fastsat på Alliancens ordinære generalforsamling.
Den enkelte medlemsorganisation kan forhandle og tilkøbe yderligere ydelser fra
MEDBoRGERNE efter behov.
Hvis en medlemsorganisation er uenig med den overordnede retning af Alliancens arbejde,
står det organisationen frit for at annullere sit medlemsskab. I sådan tilfælde tilbagebetales
kontingentet ikke.
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Kontingent:

DKK per år

Kontingent betales til MEDBoRGERNE via bankoverførsel
Bank
Reg. nr.
Konto nr.

Arbejdernes Landsbank
5361
0255648

Notér venligst fakturanummer på betalingen.
Kontingentbetaling skal ﬁnde sted indenfor 30 dage af faktura-datoen. Hvis kontingentet
ikke betales indenfor tidsfristen, ser MEDBoRGERNE sig berettiget til at afslutte
organisationens medlemskab af Alliancen.

Denne indmeldelsesaftale er blevet læst og godkendt af medlemmer af:

Underskrevet
(på vegne af MEDBoRGERNE)

Underskrevet
(på vegne af … )

…………………………………………….

…………………………………………….

DATO:

DATO:

