Bilag A

Regler for etablering af lokalt økonomisk samarbejde

Baggrund:
Klubber kan indgå i økonomisk lokalt samarbejde. Et sådan samarbejde kunne f.eks.
tænkes i de situationer, hvor man af hensyn til de administrative funktioner ønsker at lette
den enkelte klubansvarlige.
Det er klubberne, der modtager kontingentandele som basisorganisation. Derfor er det
den enkelte klubansvarlige, der i den sidste ende har det økonomiske ansvar.

Samvirkeaftale:
Såfremt klubber ønsker at samle deres økonomiske midler eller dele heraf i en fælles
økonomipulje, vil det således kræve en samvirkeaftale, der som minimum skal indeholde
følgende:
1. Deltagere i samarbejdet (klubber)
2. Hvor stor del af klubbernes midler skal indgå i samarbejdet (rammebeløb)
3. Aftaleperiode (af styringsmæssige årsager vil forbundet kræve aftaler, der
dækker kalenderåret)
4. Opsigelsesvilkår (3 måneder varslet til en 1. januar)
5. Administrator - den økonomiske ansvarlige
6. Aftaleunderskift af samtlige klubansvarlige
7. Godkendelse af samvirket på klubbernes generalforsamlinger

Skabelon til økonomisk samvirkeaftale
Mellem følgende klubber:
1. Klub 1
2. Klub 2
3.
4.
5.
er indgået aftale om økonomisk samvirke.
Kontingentandele:
Sæt kryds i én eller flere af rubrikkerne nedenfor:

 Alle klubbernes tildelte kontingentmidler indgår.
 Anden aftale – som kan specificeres således: ___________________________
Varighed:
Aftalen er indgået den xx/xx-202x og løber indtil årets udgang. Herefter
er aftalen gældende for ét år ad gangen. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til
en 1. januar.
Den daglige administration:
Den daglige administration varetages af en af klubberne, i fælles aftale, udpeget person,
der er økonomisk ansvarlig, og som udfører sin funktion i overensstemmelse med
retningslinjer udstukket af klubberne og forbundet.
Der kræves enstemmig beslutning om udpegning.
Den økonomisk ansvarlige:
Udgifter der falder ind under samvirkende aftale attesteres af den økonomiske ansvarlige
(angiv navn) ___________________________ for samvirke-aftalen.

Nærværende aftale er indgået den xx/xx-202x
Klubansvarliges underskrifter
For klub 1
For klub 2
-----

_________
_________

Nærværende aftale er forelagt og godkendt på Klub 1. generalforsamling den
xx/xx-202x.
Kopi af den til hver tid gældende aftale sendes til HKKF’s økonomiafdeling i Silkeborg.
Underskrift dirigent:

