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Dato: 30. januar 2020 
Forslagsstiller  
Navn : Claus D. Thomsen 
Klub : Ballerup Kampsport Center 

Ønskes behandlet af:         X 
Forretningsudvalget Bestyrelsen Repræsentantskabet

Hovedafsnit nr.:  Pkt. / § nr.:  Stk. nr.:  Side nr.:  
Nuværende 
tekst: 

Den årlige medlemslicens er pt. 250 kr. 
Dog 100 kr. for nye medlemmer i perioden fra 1. august. til 31. december. 

Tilføjes: Den årlige medlemslicens justeres til 100 kr. 
Dog 50 kr. for nye medlemmer i perioden fra 1. august. til 31. december. 

Begrundelse:  Efter sidste års formandskongres og rep.møde blev der nedsat et udvalg til at vurdere 
nuværende licensmodel og – om muligt – udtænke en bedre til præsentation på 
rep.mødet i 2020. Udvalget lagde ud med at analysere forbundets økonomi og erfarede 
at medlemmerne – selv uden licensbetaling – giver overskud på bundlinjen, hvis blot 
udgifter til kollektiv ulykkesforsikring og stævner ikke medregnes. Dette fordi den 
medlemsbaserede DIF-støtte mere end rigeligt dækker udgifterne til administration, IT, 
udvalgsarbejde, internationalt arbejde, lejre, talentudvikling, landshold og andet fælles.  
Af de resterende udgifter er 25% relateret stævner der bør løbe rundt i sig selv ligesom 
kurser og gradueringer skal og gør. Især fordi kun ca. 10% af udøverne er stævneaktive. 
Men faktum er at halvdelen af licensindtægterne går til at dække de stævnerelaterede 
udgifter der er så høje, at de svarer til 360 kr. pr. udøver pr. stævne. Ca. 90% heraf 
betales af alle de ikke-stævneaktive. 
Tilbage er ulykkesforsikringen hvor der reelt kun er brug for licens til at dække 26 kr. 
heraf, da resten kan dækkes af DIF-støtten. Der bør dog være ekstra råderum hvilket er 
tænkt ind i nærværende forslag der umiddelbart giver ca. 470.000 kr. i  overskydende 
indtægt. Måske mere idet lav og fair licens motiverer flere til at betale. 
Analysen viser også at der ikke er behov og grundlag for en mere kompleks licensmodel 
fx tilføjet klublicens som nogen ønsker for at gøre den samlede licensbetaling mindre for 
de store klubber. I modsætning hertil vil nærværende forslag ikke kræve nyt eller ændret 
IT-system, og det vil ikke medføre øget administration. 

Konsekvens : Der er behov for bedre økonomisk overblik, forståelse og styring af alle stævnerelaterede 
udgifter til at sikre at stævnerne løber rundt totalt set. Herefter vil behovet for ekstra 
økonomisk råderum blive mindre, og dermed kan licensen sænkes yderligere. 
 
NOTE: 
Udvalget har ikke kunnet nå at fremsætte forslag til rep.mødet før deadline (31. januar). 
Derfor er nærværende i stedet fremsat på initiativ fra klubrepræsentanter i udvalget. 

 Vedtaget af : Forkastet af : Videre sendt til: 
Forretningsudvalget:                   
Bestyrelsen:                   
Repræsentantskabet:                   
Gældende fra dato:         
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