
	  
	  
	  
	  
	  
Bestyrelsen	  foreslår	  en	  ændring	  af	  kontingentstrukturen	  i	  KFD,	  således	  at	  elitedommere	  +	  
elite-‐LD’ere	  fastholdes	  på	  kr.	  1.000.	  Øvrige	  indrangerede	  dommer	  ændres	  til	  kr.	  500,-‐,	  mens	  
ikke	  indrangerede	  dommere	  foreslås	  ændret	  til	  kr.	  350,-‐.	  Endeligt	  ændres	  passive	  til	  kr.	  250,-‐.	  
	  
Kontingentstrukturen	  gøres	  hermed	  helt	  enkel	  og	  forskellen	  mellem	  de	  enkelte	  
dommergrupper	  bliver	  mindre,	  hvilket	  vil	  føre	  til	  mindre	  administration	  og	  som	  nævnt	  
ensartethed.	  
	  
Kontingentet	  	  er	  på	  linje	  med	  eksempelvis	  	  Århus	  fodbolddommerklub,	  som	  dog	  også	  har	  et	  
kampgebyr	  på	  kr.	  10	  pr.	  kamp	  	  til	  dommerklubben.	  Dette	  ser	  vi	  ikke	  behov	  for	  I	  KFD.	  
	  
Kontingentet	  ændres	  først	  og	  fremmest,	  så	  vi	  fortsat	  kan	  fastholde	  og	  udvide	  det	  høje	  
aktivitetsniveau,	  hvor	  deltagerbetalingen	  til	  det	  enkelte	  arrangement	  holdes	  på	  et	  minimum.	  
Foreningen	  kan	  ikke	  på	  lang	  sigt	  fortsætte	  med	  underskud	  i	  den	  størrelse,	  som	  vi	  har	  haft	  de	  
sidste	  par	  år,	  uden	  at	  det	  på	  sigt	  vil	  gå	  ud	  over	  aktivitetsniveauet.	  
	  
Det	  bemærkes	  at	  KFD	  har	  en	  rimelig	  kassebeholdning,	  hvoraf	  	  en	  del	  er	  bundet	  op	  på	  KFD´s	  
jubilæumsfond,	  og	  hvorfra	  vi	  skal	  afholde	  og	  fejre	  	  75-‐års-‐jubilæum.	  	  KFD	  har	  på	  intet	  
tidspunkt	  været	  presset	  på	  økonomien	  til	  	  trods	  	  for	  store	  udfordringer	  	  i	  2013,	  hvor	  andre	  
dommerklubber	  blev	  udfordret.	  	  	  
	  
Det	  bemærkes	  I	  øvrigt	  at	  kontingentet	  ikke	  har	  været	  reguleret	  de	  sidste	  syv	  år.	  	  	  
	  
De	  gældende	  kontingentsatser	  2014	  er	  pr.	  halvår:	  
	  
Divisionsdommere	  kr.	  500,-‐	  
	  
DS-‐dommere	  kr.	  250,-‐	  
	  
KS-‐dommere	  kr.	  220,-‐	  
	  
S1-‐dommere	  kr.	  190,-‐	  
	  
S2-‐	  og	  S3-‐dommere	  kr.	  160,-‐	  
	  
Ikke-‐indrangerede	  dommere	  kr.	  140,-‐	  
	  
Passive	  medlemmer	  kr.	  235,-‐	  	  (helårligt)	  
	  


