Forslag til behandling på DBf´s repræsentantskabsmøde den 27. april 2019
Forslagsstiller
DBf´s hovedbestyrelse ved formand Nis Rasmussen
Hovedbestyrelsen, HB, fremsætter hermed et forslag under den frist, der omhandler forslag under vedtægternes § 5, stk. 5 med frist den 17. marts.
Forslaget vedrører ny MP-afregning, der omlægges til en bordafgift
Hovedbestyrelsen foreslår, at en bordafgift afløser den nuværende MP-afregning. Da opkrævning
af mesterpoint er en indtægt for DBf, finder HB det mest korrekt, at forslaget forelægges for repræsentantskabet.
Forslag
Mesterpointafgiften afskaffes og der skal i stedet betales en afgift pr. spiller ved bordet, som
opkræves uanset om spilleren er DBf-medlem eller en substitut uden DBf-medlemskab.
Dette vurderes at være:
•
•
•
•

Enkelt og gennemskueligt
Retfærdigt
Nemt at administrere
Kan håndteres via BC/BridgeOrg

Afgiften pr. spiller skal:
•
•

Variere efter, om der er tale om en alm. bronzeturnering eller en sølv- eller guldturnering.
Afhænge af om det er i klub-, distrikt/kreds- eller forbundsregi.

Udgangspunktet er, at en bordafgift skal være omkostningsneutral for klubber og distrikter i forhold til den nuværende MP-ordning. Klubber der spiller mange holdturneringer skal dog betale
noget mere, da de lige nu slipper billigere end andre.
Samtidig indebærer forslaget i praksis, at betalingen afskaffes for distrikternes vedkommende,
hvorefter distrikterne heller ikke modtager betaling fra klubberne.
En bordafgift vil endvidere kunne omfatte muligheden for at tilbyde ikke-DBf-klubber at benytte
BridgeCentralen.
Motivation og baggrund for forslaget
På sit møde den 6. juni 2016 godkendte HB en omlægning af MP-ordningen og dermed også betalingen. Omlægningen indebar, at det fremover blev antallet af spillere, der bestemmer, hvad
der skal betales for mesterpointene og dermed ikke selve turneringsformen. Dette blev besluttet
da den tidligere afregning i højere grad favoriserede holdturneringer i forhold til parturneringer.
Tankerne i omlægningen blev også præsenteret i oplægget om et nyt kontingentsystem ved
midtvejsmødet i december 2016.
Beslutningen fra 2016 blev dog ikke umiddelbart implementeret, da det var meningen at ordningen skulle køres ind med det nye BC3, som man på daværende tidspunkt forventede ville være
klar til brug i 2016. Dette skete som bekendt først i efteråret 2018. Imidlertid registrerer den
nye BridgeCentral MP, der skulle flugte med beslutningen fra 2016 – uden at hverken distrikter
eller klubber har fået orientering om det. Der kræves derfor en mere præcis formulering af MP-

opkrævningen baseret på beslutningen foretaget af HB i juni 2016. En formulering, der samtidig
vil holde opkrævningen på et realistisk og sammenligneligt niveau i forhold til, hvad klubberne
pt. opkræves.
Metode til beregning af fremtidig bordafgift
I det vedlagte regneark er DBf’s mesterpointindtægter opdelt i:
•
•
•
•
•

Bronze
Sølv, eksklusive klubsølv
Klubsølv
Returbeløb (8 kr.) til distrikterne
Guld

Beløbene er opdelt på klubberne samlet og de enkelte kredse/distrikter. I det nederste ark er
der kalkuleret med ekstraindtægter på kr. 20.000 pga. større indtægter fra klubbernes holdturneringer.
DBf’s samlede indtægt fra bordafgiften forventes at indbringe t.kr. 1.358. Det fremkommer som
en indtægt på t.kr. 1.361 fra klubberne og en udgift på t.kr. 3 til kredse/distrikter. Derfor er
forslaget at afskaffe alle opkrævninger og godskrivninger til distrikter og kredse og dermed forenkle systemet.
Der skal således kun prissættes for klubbernes bordafgifter. En kalkulation for en normal klubaften vil være:
•

Bronze

1,25/spiller

Sølv/guldturneringer:
•
•

Sølv i klub
Guld

9,00/spiller
12,50/spiller

(For alle typer svarer det til MP-tilskrivning til hver 4. spiller med ca. 10% tillæg for ligestilling
og ”ulige” antal par).
Tidsplan
SSD har tilkendegivet, at der kan dannes konsistent datagrundlag for opkrævning af bordpenge.
Omkostning bliver max. 30.000 kr. Det bør ikke være kompliceret at lave en prissætning, der er
omkostningsneutral for klubber, distrikter og interne DBf-turneringer.
En realistisk tidsplan er, at ændringerne præsenteres på repræsentantskabsmødet den 27. april i
år og træder i kraft 1. september 2019. Efter 1. maj vil vi også have konsistente data, der kan
danne baggrund for prissætningen på guld, sølv og bronze i klubber og distrikter.
Den nye opkrævningsmetode vil kræve en mindre ændring i MP-reglementet, som derfor skal opdateres. Ændringer i MP-reglementet er som udgangspunkt et anliggende for sekretariatet.

