Odense, den 29. august 2018
Cirkl. Nr. 046-FU102

Opgørelse af dommerpuljen i perioden 1/7 2017 til 30/6 2018
Dommerpuljen for sidste sæson, er nu opgjort, og regnskabet kan I se
nedenfor.

Opgørelse af dommerpuljen i perioden 1/7-17 til 30/6-18
Indtægter
Minutafregning fra foreninger (inkl. stævner)

2.921.293,62

Indtægter i alt

2.921.293,62

Udgifter
Dommerudgifter til kampe / stævner
Dommertøj
Administrative omkostninger
Test- og udviklingsomkostninger
Diverse dommermaterialer (scorekort m.v..)
Udgifter i alt
Resultat dommerpulje sæson 2017/2018

2.286.008,49
20.077,00
110.000,00
32.490,72
8.401,66
2.456.977,87
464.315,75

Som det fremgår af ovenstående regnskab, giver dommerpuljen i forgangne sæson et
forholdsvis stort overskud.
Overskuddet skyldes, at vi har fået flere kampe at dømme i forhold til, hvad vi havde
forventet, herunder både flere hold i turneringen, flere træningskampe og flere stævner.
Det er ligeledes lykkedes, at få nedbragt de km som dommerne kører i forbindelse med
kampene, hvilket også er meget positivt.
Den samlede sum i dommerpuljen er pr. 30. juni 2018 på kr. 955.832 kr.

Tilbagebetaling af 800.000 kr.
Bestyrelsen har på baggrund af den store kapital i puljen besluttet, at 800.000 kr. skal
tilbagebetales til foreningerne. Det menes, at selv om kapitalen nedbringes væsentligt,
vil der være nok kapital til at dække et evt. driftsunderskud i puljen i en sæson.
Tilbagebetalingen tager udgangspunkt i de dommerpenge foreningen er opkrævet for
2. halvsæson 17/18 i FHF rækker. Her er foreningens procentvise andel af det samlede
beløb for dommerudgifter beregnet, og den samme fordeling, vil blive benyttet i
tilbagebetalingen. Der sendes en oversigt over alle tilbagebetalinger direkte til
kassereren.
Alle foreninger vil derfor modtage en kreditnota

(fratrukket evt. udestående beløb med forbundet).

Minutfaktorer sæson 18/19
På baggrund af det ovenstående regnskab og tilbagebetalingen, vurderes det at
minutfaktoren kan nedsættes for den kommende sæson. (fra 1/8 2018)
Minutfaktor 1. halvår

3,60 kr.

Sat ned fra 4,25

Minutfaktor 2. halvår

3,60 kr.

Sat ned fra 4,25

Minutfaktor stævner

3,60 kr.

sat ned fra 4,00

Minutfaktor pokal og træningskampe

5,00 kr.

sat ned fra 6,00
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