
BUDGET 2021



Indtægterne

Licens: 430.000

Klubkontingent: 1.075.000

DIF tilskud 3.295.000

Sponsor og reklame 270.000

Øvrige indtægter 100.000

Team Danmark 505.000

Team Danmark - projekt fonde og andre fonde 425.000

Kursusindtægter 130.000

DT turneringer 416.000

Serie turneringer 378.000

BTDK mesterskaber 100.000

Micro gebyrer øvrige stævner 100.000

BTDK stævner i øvrigt (pointstævner etc) 50.000

Ekstraordinære indtægter

I alt 7.274.000



Udgifterne

Central administration 1.798.000

Bordtennis Portal 70.000

Forsikring, revision og finansielle omkostning 88.000

Årsmøde og bordtenniskonference 140.000

Driftsomkostninger - politiske organer (bestyrelse mv) 215.000

Presse og kommunikation 86.000

Forbundsarrangementer (DM, Top 12, landskampe) 230.000

Strategisk udvikling Spor 1 - udbredelse og vækst 1.646.000

Strategisk udvikling Spor 2 - regionalt talent udvikling 282.000

Eliteområdet TD støttet 1.744.000

Eliteområdet - ungdom og dame senior 292.000

Driftsomkostninger - turneringsadministration 230.000

Driftsomkostninger - kursusafvikling 130.000

Frie puljemidler - regionale vækstteams 90.000

Udviklingsomkostninger - digitalisering 260.000

Udviklingsomkostninger - internationale events 50.000

Udviklingsomkostninger - øvrige områder 275.000

Driftsomkostning - borddepot (netto) 50.000

Budgetreserve 250.000

I alt 7.926.000



Resultat og kommentarer

• Som det fremgår af de samlede indtægter på kr. 7.274.000 og samlede udgifter på
7.926.000 budgetteres der med et underskud i 2021 på kr. 652.000. Det er i
niveau med det forventede overskud i 2020. Der vil være nogle aktiviteter i 2021,
som er bundne, idet der er tale om tilskudsfinansierede aktiviteterne, som
”overføres” fra 2020.

• I budget 2021 er der en budgetreserve på kr. 250.000, som skal udmøntes i
aktiviteter, når vi alle er lidt klogere på muligheder og begrænsninger i det
kommende år.

• Som det også står i den medfølgende uddybning er taksterne for klubberne
uforandret i forhold til de nuværende.

• En stor del af budgettet på spor 1 er til indsatser ude i og med klubberne i de
regionale vækstteams, primært i form af konsulentindsatser. Som en del af dette
er der imidlertid også afsat kr. 190.000 i aktivitetspuljer, som de regionale
vækstteams kan søge i. Nogle af disse midler er bundet til aktiviteter indenfor
ungeevents og pigeindsatser, mens nogle midler er helt frie.


