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Dagsorden
Valg af dirigent
Fastsættelse af kontingent for 2019

Hardy blev valgt til dirigent som kunne konstatere at generalforsamling var indkaldt lovligt ifølge
klubbens love.
Steen fortalte om begrundelsen for at kontingent skulle stige:
Citat
FAQ – ny licens
Hvorfor skal man have licens, For at kunne deltage i det internationale arbejde og mesterskaber er det et
krav, at DPF har et licenssystem. Hvert enkelt medlem kan KUN have licens i én klub i verden. Det er bl.a.
licensen der giver DPF ret til at stille hold til VM og EM.

Hvem har udarbejdet forslaget til den nye licens? Bestyrelsen i DPF har udarbejdet forslaget i samarbejde
med en række medlemsklubber repræsenteret af bl.a. formænd og kasserere over en periode på ca. 1½ år.
Repræsentanterne og deres klubbestyrelser bakker i enighed op om forslaget, og de principper der ligger
bag.

Hvad går forslaget ud på. Forslaget er meget enkelt. Hvis klubben er medlem af DPF, kan klubben tegne
licens til alle klubbens medlemmer uden skulle betale for det enkelte medlem. Dog kan det enkelte
klubmedlem, kun have licens i én klub i Danmark – og for så vidt i en klub i hele verden.

Hvorfor laver DPF forslag om ny licensstruktur? Forslaget er lavet for at flere medlemmer af DPF’s
medlemsklubber kan deltage i DPF turneringer som Danmarksmesterskab, Sommerlandsturneringen (SLT)
og ranglisteturneringer. Specielt i SLT kan det være svært at skaffe et tilstrækkeligt antal spillere med licens,
til at klubben tilmelder et hold eller tilmed et eller flere ekstra hold. Ved at alle klubberne frit kan tegne
licens for alle deres medlemmer, vil det være lettere at stille hold, og derved tilmelde flere hold.

Hvordan betaler klubberne for licens til alle medlemmerne i fremtiden? Vi finansierer licenserne ad flere
veje. For det første øges klubbernes tilmeldingsgebyr til SLT. Gebyret sættes op med det totale antal
spillere på holdet gange kr. 250,00. Regional og Danmarksserie stiger tilmeldingsgebyret med kr. 2000,00

og for divisionshold 2500,00. For det andet skal klubberne fremover betale et lidt højere kontingent for
medlemskab af DPF. For det tredje sættes gebyret for deltagelse ved DM op til 100 kr. pr. person pr. DMdeltagelse.

Ved indførelse af det nye licensforslag, vil de større klubber skulle betale et lettere forhøjet kontingent til
DPF. Helt små klubber vil skulle betale mindre i kontingent. DPF har lavet udregningen for alle klubber som
er medlem af DPF, på grundlag af nuværende antal medlemmer og antal hold i Sommerlandsturneringen.

Hvad bruges licenspengene til? En del af pengene går til at betale kontingent til FIPJP (internationale
forbund) og CEP (europæiske forbund). Yderligere går en del til de administrative opgaver vi har til det
internationale arbejde. Resten (og en del flere) går til dækning af dele af elitearbejdet, samt til deltagelse af
vores spillere og delegationer til mesterskaber og udvalgte turneringer rundt om i verden.

Hvad med klubber der ikke deltager i SLT får de også ”fri ret til at tegne licens”? Ja. Og vi håber at deres
medlemmer vil deltage i DPF turneringer fremover.

Hvordan bliver det ny licensforslag behandlet? DPF afholder medlemsmøder d. 4. og 6. september, hvor
vores medlemmer har mulighed for at komme og høre om licensen og give deres mening til kende. Hvis der
er positiv stemning for forslaget, fremsætter DPF det til drøftelse og evt. afstemning på det kommende
repræsentantskabsmøde 18. november.

Hvornår vil den nye licensstruktur træde i kraft? Hvis forslaget om ny licens vedtages på DPF’s
repræsentantskabsmøde i november, så gælder dette fra sæsonen 2019.

Kan forslaget ændres tilbage til det nuværende igen i fremtiden. Ja. Licensstrukturen kan ændres og
tilpasses på alle repræsentantskabsmøder hvor et flertal af medlemsklubber mener at det er nødvendigt.
Steen forsatte med at fortælle om hvad de forskellige klubber betaler i kontingent.
Steen fremlagde bestyrelsens forslag om at vores kontingent i 2019 skulle være kr.300,00 for alle aktive L

Debat:
Lars Ole: Hvad koster den nye hal? og hvorfor betaler klubben ikke det der skal betales ekstra til DPF
Steen: Forklarede igen hvorfor kontingent skulle stige til kr. 300,00
Tommy: Alle aktive medlemmer kan spille på alle hold uden ekstra betaling som nu.
Lars Ole: Syntes at en stigning på 50% var for dyrt

Generelt: var alle enige om at kr. 300,00 ikke var for dyrt.
Ernst: Alle betaler det samme i andre klubber.
Grethe: Stigningen betyder at det bliver nemmere for alle holdledere at få spillere.
Tommy: Stigningen betyder at nogen betaler mindre og andre kommer til at betale mere.

Efter denne debat blev der stemt om bestyrelsen forslag
Der var 33 stemme berettigede
30 stemte for
2 stemte imod
1 stemte ikke
Bestyrelsen forslag blev vedtaget
Hardy takkede for god ro og orden.
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