Beskrivelse af ny DDI-andel og klubkontingent
Den 7. oktober 2017 afholdte DDI ekstraordinært repræsentantskabsmøde, i forbindelse
med Klubseminar. Klubberne skulle diskutere det nye forslag til DDI andel og klub
kontingent og stemme om ændring af vedtægterne. Begge forslag blev vedtaget og jeg vil
her forklare betydningen for din klub.
I forbindelse med klub kontingent har du to muligheder og du skal nu gøre op med dig selv
hvilken du vil vælge. Hvis du skulle have yderligere spørgsmål efter du har læst dette er du
altid velkommen til at kontakte os.
Den 7. oktober vedtog klubberne en ny struktur angående DDI andel. Den gamle model
som løber frem til 31. december 2017 opkrævede vi 80 kr. pr DDI andel og 550 kr. i klub
kontingent om året. Fra den 1. januar 2018 træder det nye system i kraft med de to
klubkontingenter (som jeg beskriver senere) for DDI andel betyder det at det koster 10 kr. i
DDI andel pr. medlem, hvor det før kostede 80 kr. Den største forskel er, at hvor det
tidligere var obligatorisk at registrere sig hos DDI, hvis din klub havde et aktivt medlem.
Men det var ikke obligatorisk, hvis din klub havde medlemmer der ikke var tilknyttet en
bestemt sportsgren, men var motionister eller en del af bredden, måtte de selv bestemme
om de ville registres hos DDI eller ikke. Den nye struktur hvor DDI andel koster 10 kr. og
som træder i kraft den 1. januar 2018, skal alle registreres. Dvs lige meget om du er
tilknyttet en sportsgren eller er motionist, døv eller hørende, ung eller gammel, så skal alle
registreres hos DDI. Der er kun én undtagelse og det er støttemedlemmer.
Støttemedlemmer defineres som de medlemmer der gerne vil støtte klubben med et
bidrag, men ikke forventer at få noget igen – som f.eks rabat til klub aktiviteter og lignede.
I forbindelse med klubkontingent er der fra den 1. januar 2018 også ændringer. Som det
har været hidtil og frem til den 1. januar 2018 har der kun været en medlemsform for
klubberne. Men i 2018 kommer der 2 medlemsformer for klubberne. Den ene er
medlemsklub og den anden er associeret klub.
For medlemsklub koster det 200 kr. om året – hvor det nu koster 550 kr. – for de 200 kr.
får klubben bl.a. fuld adgang til sekretariatet, hvis klubberne har behov for råd, sparring
eller støtte til f.eks. et projekt. Og medlemsklubbens medlemmer har mulighed for at
deltage i DM og internationale stævner, her er det vigtigt at huske der er forskel på døve
og hørende. Døve (55dB og op) kan deltage i DM og internationale stævner og vinde
medaljer, hvorimod hørende kun kan deltage i åbent DM, men har ikke mulighed for at
vinde medaljer.
For en medlemsklub kræves det at alle medlemmerne er registreret hos DDI – selvfølgelig
undtaget støttemedlemmerne, som beskrevet ovenover.
Associeret klub er for de klubber der gerne vil være del af DDI, men ikke har fuld adgang
til sekretariatet og ikke ønsker at alle deres medlemmer bliver registreret hos DDI, kun
nogle af dem eller ingen.

For en associeret klubs medlemmer betyder det også, at de ikke kan deltage i DM og
internationale stævner eller samlinger med landshold. De kan kun deltage i åbne
konkurrencer uden mulighed for at vinde medaljer.
En associeret klub kan få rådgivning fra sekretariatet, men i begrænset omfang. Det er
ikke muligt at få sparring eller støtte til projekter.
De må gerne deltage i klubseminar, repræsentantskabs - og årsmøde, men har ikke
stemmeret kun taleret til repræsentantskabs - og årsmøde i modsætning til medlemsklub.

For at finde den klubmodel der passer til jeres klub, kan I måske gøre jer følgende
overvejelse: hvis jeres klub f.eks. har 20 medlemmer og de fleste er motionister der altså
ikke har interesse i at deltage til DM og internationalestævner, men gerne vil være en del
af DDI, så er det associeret klubmodellen der passer til jer. Her har i stadig mulighed for at
f.eks. 10 medlemmer bliver registret hos DDI.

Hvis jeres medlemmer har interesse i at deltage til DM og internationale stævner, så er det
medlemsklub modellen er passer til jer og som også giver fuld adgang til DDI og
sekretariatet. Det er vigtigt at understrege at en medlemsklub skal registrere alle sine
medlemmer hos DDI.

Hvis du er i tvivl om hvilken model din klub skal vælge fra 1. januar 2018 er du som altid
velkommen til at kontakte os, så vi kan tage en dialog om hvad der er bedst for netop din
klub.

Oversigt over klubbens rettigheder i forbindelse med
klubkontingent

Medlemsklub:
• Pris: 200 kr. pr klub årligt
• Stemme- og taleret til års- og repræsentantskabsmøder
• Klubbens medlemmer kan komme i betragtning til landshold hos DDI
• Alle klubbens medlemmer skal registreres hos DDI (undtaget støttemedlemmer)
• DDI-andel: 10 kr. pr medlem
• Klubbens medlemmer kan få startret til nationale og internationale
turneringer/stævner (gælder kun for døve medlemmer)
• Klubben skal have mindst 5 døve medlemmer registreret
• Klubbens medlemmer får adgang til DDIs medlemsfordelsprogram

Associeret klub:
• Pris: 100 kr. pr klub årligt
• Kun taleret til års- og repræsentantskabsmøder
• Ingen landsholdsudtagelse til klubbens medlemmer
• Klubben skal oplyse om antallet af medlemmer, samt give besked om hvem der
skal registreres hos DDI
• DDI-andel: 10 kr. pr registreret medlem årligt
• Kan ikke deltage i kamp om medaljer under DM
• Kan deltage i åbent DM
• Klubbens medlemmer får adgang til DDIs medlemsfordelsprogram

