
MDK Eliteudvalgets økonomi i praksis

Dette er en beskrivelse af arbejdsgangene i vores økonomi.

Rammerne
Vi arbejder under de rammer der er bestemt af MDK’s bestyrelse:

● At vi skal have mere kvalitet for pengene (end vi fik før 10’erne). Det betyder
populært, at vi økonomisk skal fokusere på at hjælpe kvaliteten i piloternes
træning, i stedet for at fylde penge i benzintanke.

● Stævneomkostninger nationalt skal bæres af startgebyret.

Til gengæld har bestyrelsen hele tiden være åben om, at der kan tilføres yderligere
penge hvis vi levere kvalitet. Kvalitet er de præstationer, point, placeringer der
kommer af ambitioner og indsats. Siden 2016 har vi bedt om de største budgetter
hidtil. Vi har fået dem, men det er selvfølgelig underforstået, at vi både skal forfølge
bestyrelsens retning og være ansvarlige, så det bliver så nemt som muligt at bakke
os op.

Et prioriteret budget
Et prioriteret budget betyder, at hvis vi får bevilget hele vores budget, er der penge til
det hele. Hvis vi ikke får hele budgettet, skærer vi fra bunden.
Prioriteringen mellem VM, EM, NoM/World Cup/højt profilerede internationale
stævner viser også en prioritering i stævnernes prestige. Der er mere pral i en VM
medalje end i et Nordisk Mesterskab eller en World Cup sejr.

Et SAMLET budget
Budgettet er det SAMLEDE eliteudvalgs budget. Dvs. at penge der ikke bruges til
planlagte aktiviteter, forbliver som sådan i eliteudvalget samlede budget i det år og
kan bruges af fællesskabet til at stræbe efter målet - opgaven fra bestyrelsen efter
samtale med bestyrelsen/eliteudvalgsformanden og sportschefen. Det er altså IKKE
den enkelte gren, der kan råde over penge der ikke bruges i deres aktiviteter.
Penge skal bruges til at forfølge opgaven - at gøre det danske konkurrencemiljø
klogere, dygtigere, mere ambitiøst og mere vindende internationalt.

Max beløb og rammebeløb
Vi arbejder med max beløb og rammebeløb.



● Maxbeløb: Styringsgruppedrift, VM/EM tilskud, Skærpelse af eliteprofil,
dommeruddannelse
Disse poster skal budgetteres

● Rammebeløb: landsholdstøj, FAI, eliteudvalg, FAI-licenser, tilskud til
deltagelse i internationale konkurrencer, Elite-og landsholdssamling.

Udbetalinger
● Ved udbetaling skal der udfyldes MDK refusions formular og vedlægges bilag

for udgifterne.

● I forbindelse med VM/EM skal der laves et samlet regnskab med bilag, samt
MDK refusions formular. Laves senest 4 uger efter mesterskabets afslutning.

● Ved udbetaling af tilskud til deltagelse i udenlandske internationale
konkurrencer (World Cup, Contest Eurotour, Nordisk mesterskab (også i dk)),
samt særligt udvalgte udenlandske internationale konkurrence med høj
kvalitet, benyttes et samlet regneark, samt bilag, i stedet for refusions
formular.
Dette gøres af styringsgruppeformanden i oktober/november. Se
opgaveoversigt. Dvs. div. startgebyr lægges ud af piloterne. Det forsimple
arbejdsgangen. Særligt hos sekretariatet men også hos sportschefen,
styringsgrupperne og piloterne (=færre arbejdsgange).

I alle tilfælde samles relevante dokumenter i en sag i én mail, så sekretariatet og jeg,
der skal forholde sig til indholdet, kun skal finde og kigge i en mail.
Dvs. når man laver regnskab for fx a) VM, b) deltagelse i internationale konkurrencer
og c) skærpelse af eliteprofil, skal man lave 3 forskellige mails.
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