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Opgørelse af dommerpuljen i perioden 1/7 2020 til 30/6 2021 
 
Dommerpuljen for sidste sæson, er nu opgjort, og regnskabet kan I se 
nedenfor. 
 

  

Den samlede sum i dommerpuljen er pr. 30. juni 2021 på kr. 242.376,00 kr.  
(beløbet er inden tilbagebetaling af Covid-19 dommerpenge) 

 

Dommerpuljen giver i sæson 2020 / 2021 et overskud på 221.545,04 kr., dertil kommer 
den lovede tilbagebetaling af dommerpenge for den aflyste sæson for hold i FHFs 
seniorturnering. Beløbet der tilbagebetales er 233.640 kr., hvilket giver dommerpuljen 
et lille samlet underskud.  

Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende. 

Vi har haft en mindre nedgang i antal aktive dommere, hvilket kan påvirke den samlede 
økonomi for at få dømt kampe, og derfor er det besluttet at forhøje taksterne til den 
kommende sæson.  

  

Indtægter

Minutafregning fra foreninger (inkl. stævner) 1.443.202,72

Dommerkontingenter inkl. dommerandel af dommertøj 89.032,00

Indtægter i alt 1.532.234,72

Udgifter

Dommerudgifter til kampe / stævner inkl. udvikling 959.994,32

Dommertøj 119.702,88

Administrative omkostninger 214.000,00

Dommermøder og kurser 17.082,48

Diverse dommermaterialer (scorekort m.v..) -90,00

Udgifter i alt 1.310.689,68

Resultat dommerpulje sæson 2019/2020 221.545,04

Beløb til tilbagebetaling grundet Covid-19 aflystninger - udbetales nyt regnskabsår 233.640,00

Resultat efter tilbagebetaling -12.094,96

Opgørelse af dommerpuljen i perioden 1/7-19 til 30/6-20



 
Minutfaktorer sæson 2021/2022 

På baggrund af det ovenstående regnskab og beslutningen om at tilbagebetale de 
dommerpenge der vedrørte den aflyste turnering, er beholdningen i dommerpuljen på 
under 10.000 kr.  

Bestyrelsen har på den baggrund besluttet at forhøje taksterne til den kommende 
sæson, så vi sikrer en fornuftig beholdning til den kommende sæsons afregninger. 
 

Minutfaktor 1. halvår 4,10 kr. Takst forhøjet med 10 øre 

Minutfaktor 2. halvår 4,10 kr. Takst forhøjet med 10 øre 

Minutfaktor stævner* 4,10 kr. Takst forhøjet med 10 øre 

Minutfaktor pokal og træningskampe* 6,00 kr.  Takst fastholdt 

 
* Der kan i disse kampe være tillæg til prisen – se mere på hjemmesiden. 

 
Med venlig hilsen 
Fyns Håndbold Forbund 
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Økonomiansvarlig 
 / Brian Nielsen 
   Kontorleder 


