Kære Børge, Niels og Helen og resten af bestyrelsen
Hermed lige mit talepapir – så I har det konkret hvad jeg foreslog, og som der tilsyneladende var opbakning
til.
Jeg fornemmede på blandt andet på dirigenten umiddelbart en vis træthed og efterfølgende udtrykte at
det var unfair at jeg tog emnet op, men jeg mener, at det er rimeligt at tage et så stort budgetpunkt op til
debat med jævne mellemrum og gøre det synligt, hvem der modtager hvad, hvor meget og hvorfor. Jeg har
været med til en del generalforsamlinger og mindes ikke, at der ved de lejligheder har været en detaljeret
gennemgang af det budgetpunkt. Bh Thomas
Herunder fra talepapiret
Jeg vil gerne komme med en henstilling til bestyrelsen om på generalforsamlingen i 2018 at fremlægge et
detaljeret overblik over, hvordan turneringsudgifterne fordeles, hvor mange medlemmer de vedrører, og
begrunde hvorfor turneringerne er så vigtige for klubben som udgiftsniveauet indikerer.
Begrundelse for henstillingen er ikke, at der er sket ændringer i udgiftsniveauet for turneringer:
Turneringsudgifter plus medlemskab af DTF koster 160.000, svarende til næsten en fjerdedel af vores
udgifter(665.000) – eller 325 af de 1300 kr. et medlemskab koster. Sagt på en anden måde investerer hvert
medlem 325 kr. årligt i klubbens turneringsambitioner og i klubbens turneringsspillere.

Hvis generalforsamlingen og bestyrelsen er enige i, at det kunne være fint, at få uddybet fakta og
begrundelser for klubbens turneringsudgifter kan det gøres på følgende måde:
Bestyrelsen redegør på næste års generalforsamling i 2018 for, hvor mange medlemmer, der i 2018 spiller
turneringer under klubbens flag, der får betalt træning, får betalt hal-timer i Skovbakken om vinteren, får
betalt spillerlicens, får spilleruniformer mm – altså hvor mange medlemmer, der har glæde af de udgifter,
der opføres under turneringsudgifter og kontingentet til DtF som er en følge heraf.
Altså mere konkret:
Hvad koster det klubben at spille på eliteplan, og hvor mange spillere omfatter det?
Hvad koster det klubben at deltage i veteranturneringer, og hvor mange spillere omfatter det?
Er der andre turneringer, i så fald: hvad koster de og hvor mange deltager?
Bestyrelsen redegør ligeledes for spillernes egenbetaling for deltagelse i turneringer.
Bestyrelsen redegør for, hvorfor ALTS holder fast i det dyre medlemskab af DTF (44.000) og ikke i stedet
ligesom mange andre klubber overgår til medlemskab i DGI (2500).
Bestyrelsen redegør endvidere for, hvorfor klubben investerer næsten 25 procent af klubbens udgifter i
turneringer og samtidig kræver egenbetaling af motionisttræningen, som udgør 1,5 procent af udgifterne.
Rent faktisk har klubben har et mindre overskud på motionisttræningen – hvorfor egentlig?

Så til sidst er jeg nysgerrig efter at høre om bestyrelsen er indstillet på næste år at tegne og fortælle,
hvorfor det er så god en ide at bruge så stor en del af medlemmernes kontingent på turneringer.

