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Kommentar til budget

• Bestyrelsen har sammen med ledergruppen forpligtiget sig til at
offentliggøre budget for kommende år ved indgangen til året og ikke først 
som tidligere på sommerens årsmøde. I henhold til vores nye love vil 
budget for det kommende år i fremtiden blive præsenteret på Årsmødet. 

• Vi har i denne præsentation af budget for 2020 valgt at sætte fokus på den 
ændring, som sker i form af en ny egenfinansieringsmodel. Derudover har 
vi i talform forsøgt at differentiere mellem driftsopgaver og 
udviklingsopgaver. Det egentlige operationelle driftsbudget er mere 
detaljeret end i denne præsentationsform.

• Budget er imidlertid kun en talmæssig fremstilling af tanker, ideer, 
initiativer, ambitioner mv. og alt dette vil vi komme dybere omkring på 
Årsmødet og ved enhver anden lejlighed, hvor nogen ønsker at debattere 
dette.   



Budget forudsætninger og resultat

• Budgetmodel bygger på det mandat, som økonomigruppen og dermed bestyrelsen blev 
givet af ledergruppen på budgetmødet i Odense.

• Resultat er et overskud på kr. 25.000 – reelt et 0 resultat. 

• Budgettet bygger på en finansieringsmodel, hvor der indføres et klubkontingent baseret 
på antal CFR registrerede medlemmer for det foregående år. Kontingent for 2020 vil være 
på kr. 125 pr. CFR registrerede medlem. Bemærk at kontingent til BTDK i henhold til love 
skal besluttes på Årsmødet og denne del af indtægterne er derfor betinget af Årsmødets 
godkendelse af kontingent.

• Licenssystemet ændres, forenkles og minimeres. Der vil udelukkende være en 
aldersbestemt licensbetaling, hvor kun seniorspillere mellem 19-59 betaler for en licens. 
Prisen for denne licens vil være kr. 250. Alle øvrige medlemmer af en BTDK klub vil have 
adgang til indløse gratis licens på portalen. Det understøtter ungdomsstrategi og hensyn 
til 60+, som nu bidrager via klubkontingent.

• Taksterne for turneringshold hæves, så de turneringsaktive stadig bærer en forholdsvis 
større del af egenfinansieringen.



Indtægter Beløb

Licenser 580.000

Klubkontingenter 1.080.000

DIF tilskud 2.798.000

Team Danmark inkl. TDK fonde 725.000

DT turneringsgebyrer 500.000

Serie turneringsgebyrer 429.000

Sponsor/Reklame indtægter 250.000

Kursusindtægter 130.000

Deltagergebyrer, mesterskaber og stævner 253.000

Administrationsgebyrer 100.000

Øvrige indtægter 100.000

Indtægter i alt 6.945.000



Udgifter Beløb

Central administration 1.982.000

De strategiske udviklingsspor I og II 1.600.000

TDK støttede eliteaktiviteter 1.600.000

Eliteaktiviteter i øvrigt (ungdom og dame) 400.000

Driftsomkostninger Portal, revision, forsikring, finansielle 
poster, presse

163.000

Driftsomkostninger til kursusafvikling 130.000

Driftsomkostninger til turneringsafvikling 60.000

Driftsomkostninger til borddepot 70.000

Driftsomkostninger til bestyrelse og ledergruppe 80.000

Driftsomkostninger til faggrupper og regionale vækstteams 75.000

Årsmøde og lederseminarer 80.000

Forbundsarrangementer (DM, Top12, landskampe) 400.000

Udviklingsomkostninger til regionale vækstinitiativer 120.000

Udviklingsomkostninger til digitalisering 90.000

Udviklingsomkostninger i øvrigt 70.000

Udgifter i alt 6.920.000



Turneringsgebyrer for henholdsvis DT og 
serierækkerne:
Startgebyr DT 
holdturnering

Sats

Senior 4.000

Herre Junior og drenge 2.500

Dame junior og piger 2.500

Veteran – 3 mandshold 2.000

Veteran – 2 mandshold 1.500

Startgebyr serieholds-
rækkerne

Sats

Senior – 4 mandshold 1.500

Senior – 3 mandshold 1.100

Senior – 2 mandshold 800

Ungdom – 3 mandshold 500

Ungdom – 2 mandshold 400


