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Principper for økonomien i DBU Bredde Øst 

Formålet med principnotatet er at klarlægge de overordnede principper for økonomien 
i DBU Bredde Øst, samt give et overblik over den samlede økonomi. 

Notatet indgår i en lille samling af notater, som beskriver principperne for, hvordan DBU Bredde 
Øst bygges op. Konkrete løsninger og aftaler skal udtænkes og virkeliggøres med respekt for de 
fælles principper beskrevet i principnotaterne og inden for de fælles rammer beskrevet i 
fusionsaftale og love. De tre øvrige principnotater omhandler hhv. turneringer, klubnetværk og 
administration. 

De overordnede økonomiske principper 

I DBU Bredde Øst vil følgende overordnede økonomiske principper være gældende: 

− Klubberne betaler det samme for de enkelte holdtilmeldingsgebyrer, bøder og øvrige 
gebyrer og medlemskontingent i 2021 (undtagen alm. indexregulering), som man gør i 
2020. De første tiltag mod ensrettede gebyrer kan først ske fra 2022 med henblik på fuld 
harmonisering med udgangen af 2024. 

− Alle udgifterne til etablering og drift af klubnetværk, nye udvalg, samt de eksisterende 
kontorers drift, herunder medarbejdere, skal kunne indeholdes i det samlede budget for 
DBU Bredde Øst  

− Ressourcerne i DBU Bredde Øst følger opgaver og aktivitetsniveau. 

 

Økonomiens størrelse og sammensætning 

DBU Bredde Øst vil have en samlet omsætning på 56,5 mio. kr. (opgjort i 2020 budgettal). Heraf 
udgør indtægter på turneringsdriften (inklusive indtægter på bøder og gebyrer) 15,6 mio. kr. 

Udgiften til administration forventes i DBU Bredde Øst samlet set at udgøre 22,5 mio. kr. 
Beløbet indeholder lønninger, udgifter til kontordrift og andre personalerelaterede udgifter. 

Endelig forventes DBU Bredde Øst have en indtægt på 19,8 mio. kr. i tilskud til driften af diverse 
projekter. Udgifterne til driften udgør 8,7 mio. kr., men hertil skal lægges udgiften til lønninger 
til projektledere og projektkoordinatorer. 

Den nye bestyrelse forpligter sig til at lave en tilbundsgående analyse med udgangspunkt i 
anlægsaktiver og egenkapital. 

 

Priserne for deltagelse i turneringerne 

Kontingent for medlemskab af DBU Bredde Øst skal være identisk for alle og derfor 
harmoniseres det i 2022 til 2.000 kr. årligt pr klub. Nuværende prisniveau i de 4 øst unioner er 
indenfor 1.500 – 2.000 kr. årligt pr. klub.  
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Holdtilmeldingsgebyrer: Skal på sigt harmoniseres og ensrettes, således klubberne betaler 
identiske indskud i hele DBU Bredde Øst. Der er pt. regionale forskelle, og DBU Sjælland er den 
dyreste lokalunion og DBU Bornholm er billigst. Priserne på alle fællesrækker er allerede 
harmoniseret.  

Bøder og gebyrer: Skal på sigt harmoniseres således prisniveauet er identisk i hele DBU Bredde 
Øst. Der er også her store regionale forskelle. Bøderne er allerede i dag på mange områder 
identiske, mens gebyrerne (udtrækning, flytning af kampe etc.) er meget forskellige og 
afhængige af lokale procedurer, kommunale- og andre forhold. Gebyrer og afgifter betinget af 
eksterne faktorer kan undtages fra dette princip. 

Ny prisstruktur skal være udviklet senest i 2022 og implementeret på alle områder i 2024. 

 

Godkendt, november 2020 i 
DBU Bornholm, DBU Lolland Falster, DBU København og DBU Sjællands bestyrelser 

 


