Økonomimøde i FU – Dagsorden
Nedenstående er forslag fra FU, hvor vi har drøftet enkelte
problematikker og kommet frem til følgende anbefaleringer:
1

2

Spørgsmål
Skal vi tjene penge på at drive
turneringensvirksomheden? Hvis ja, hvor
meget er så rimeligt?
Drøftelser: Vi mener ikke at der skal tjenes
penge på turneringsvirskomheden her og nu,
vi vil forsøge at det skal være så tæt på det
klubber tidligere har betalt.

Hvad skal klubkontingentet være? Hvornår
skal det gælde fra? Skal der være forskel på
pensionist, ungdom?
Drøftelser: Vi mener at det skal være det
samme beløb for alle og at det oprindelig
foreslåede beløb fortsætter

3

4

Hvad skal licensen være? Skal der være
forskel på ungdom, pensionist, bohle og
classic?
Drøftelser: Vi mener at det samme beløb
som tidligere drøftet. Marita og Mogens
snakker med Ejler om pensionisterne
Startgebyret; Hvad skal det være for hhv.
divisioner, penionist, ungdom og serier?
Drøftelser: Vi snakkede om hvilke
udgifterne der var til de enkelte rækker i
forhold til hvad der skal opkræves i
startgebyr. Marita og Mogens tager en snak
om Ejler om hvordan seniorerne skal være
fremover, i forhold til divison og serier.
Derudover mener vi at divisioner skal stige til
1.000 kr. til næste sæson og i det i år kun er
en overgangsordning.

5

Fast sat til

Fra?

Fast til 300 kr. for alle
klubber

1/1
2021

Fast sat til 120 kr. for
voksne og 60 kr. for
ungdom. Pensionsterne
endnu ikke besluttet

1/1
2021

Division: 500 kr.
Ungdom: 50 kr. pr. spiller
Pensionist: 500 kr.
Pensionist serie: 500 kr.
Serier: 500 kr.
1/8
2020

Startgebyr for pokalen, hvad skal det være
og hvem skal opkræve?
Drøftelser: Der var snak om der evt. skulle
opkræves pr. kamp, da det ville gøre at dem
der kom længst ville betale mest da det også 150 kr. pr. kamp pr. hold
fik mest. Hvilket vi gerne ville forsøge os
med.

1/8
2020
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6

Udgifterne til banelejen for hhv.
divisoner/serier/pensionist/pokalen/særaftale
r mv.?
Drøftelser: Marita og Mogens snakker med
Ejler om pensionisternes baneleje.

Vi betaler ikke banelejen for
divisioner og serier.
Banelejen for pokalen
bestemmes af den
arrangerende center. Vi er
åbne for særaftaler, men på
betingelser.

7

Skal kørepengene forblive uændret og skal
de fordeles ud til serierne mv. også?

Kørepengene skal forblive
uændret.

Drøftelser: Ingen ændringer

8

Skal der fortsat være præmiepenge i
turneringen?

Ikke besluttet

Drøftelser: Vi er ikke enige om det skal
bibeholdes. Tages med til HB.

9

Skal der være egenbetaling på
arrangementer? DM, lokale mesterskaber,
landskampe, screm, breddestævne,
international turnering, VM, Nations Cup,
Denmark Open og dem som jeg har glemt.

Lokalemester: 150 kr.
Lokalemester ung.: 50 kr.
DM Mester: 300 kr.
DM Old: 200 kr.
DM Ungdom: 50 kr.
DM Classic: 50 kr.
7/6
DM Senior indi.: 100 kr.
Drøftelser: Screm tages op på HB
2020
DM Senior hold: 100 kr.
Landskampe: 0 kr.
Screm: Egenfinanseries
International turn: 500 kr.
(I udlandet)
VM:
0 kr.
Nations Cup: 250 kr.
10 Hvad giver DKeF til de overstående
Lokalemester: Ingen
arrangementer? Tilskud, kørepenge? Kan der DM: Ingen
søges om tilskud til lokale arrangementer?
Landskampe: Kørepenge i
DK, skal man så vidt muligt
samler sig i en bil
Drøftelser:
Screm: Egenfinansieres
International turn.: Kørsel 7/6
2020
i DK for egen regning
VM: Kørsel i DK for egen
regning
Nations Cup: Kørepenge
fra kilometer 1. Der skal
samles op.
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11 Det jeg har glemt: Unionskamp
Drøftelser:

Der indføres egenbetaling
på 50 kr. pr sæson pr.
spiller

1/8
2020

