
DVL Horsens Økonomiske aftaler                                                        2023.01.03 
 

Medlemskab og 
kontingentbetaling 

 

Indmeldelse som medlem og kontingentbetaling skal ske til DVLs 
Landskontor. 
DVLs Landskontor udbetaler DVL Horsens en andel af kontingentet 
en gang om året. 

 
 
Kørselsgodtgørelse 

 
Den officielle lave takst for kørselsgodtgørelse pr. km. i 2023 er 2,19 kr.  
DVL Horsens har besluttet at fastsætte kørselsgodtgørelsen til 2,19 
kr. pr. km. i 2023.  

 

 
Dagdriverture o.l. 

(korte ture) 
- gebyr 
- kørselsgodtgørelse 

 
DVL-medlemmer deltager gratis. 

Ikke DVL-medlemmer betaler 20 kr. pr. person. 
Personer under 18 år deltager gratis. 
Der ydes kørselsgodtgørelse efter DVL Horsens takst til nødvendigt 
planlægningsarbejde. 
Der ydes kørselsgodtgørelse efter DVL Horsens takst til kørsel fra 
turlederens privatadresse til startstedet. 
Transport foregår i privatbiler på delebasis. 

Kørselsudgiften beregnes efter DVL Horsens takst, og fordeles pa  
3 personer pr. bil (afrundes til nærmeste beløb deleligt med 5 kr.). 
Mindstebeløbet er 10 kr. pr. person. 
Det tilstræbes, at alle biler fyldes op. 
Der er ikke nogen godtgørelse for tomme bilsæder. 
Deltagere, der ønsker at køre alene, er ikke omfattet af 
kørselsordningen.  

 

 
l-dagsture 
(heldagsture) 
- gebyr 
- kørselsgodtgørelse 
- andet 

 
DVL-medlemmer deltager gratis. 
Ikke DVL-medlemmer betaler 30,00 kr. pr. person. 
Personer under 18 ar deltager gratis. 
Ikke DVL-medlemmer kan max. deltage 3 gange, derefter kræves 
medlemskab af DVL. 
Turlederen betaler ikke deltagergebyr og transport. 

Der ydes kørselsgodtgørelse efter DVL Horsens takst til nødvendigt 
planlægningsarbejde. 
Der ydes kørselsgodtgørelse efter DVL Horsens takst til kørsel fra 
turlederens privatadresse til startstedet. 
Transport foregår i privatbiler pa delebasis. 
Kørselsudgiften beregnes efter DVL Horsens takst, og fordeles på  

3 personer pr. bil (afrundes til nærmeste beløb deleligt med 5 kr.). 

DVL Horsens dækker udgiften til et tomt bilsæde. 
Turlederen kan disponere over 10 kr. pr. deltager til kage eller andet. 
Turregnskab skal aflægges på skema direkte fra hjemmesiden til kassereren. 

 

 
Flerdagsture 
- gebyr 
- kørselsgodtgørelse 
- andet 

 
DVL-medlemmer betaler det fastsatte turgebyr. 
Ikke DVL-medlemmer kan ikke deltage. 
Ved framelding kan variable omkostninger tilbagebetales. 
Turlederen betaler ikke deltagergebyr og transport. 
Der ydes kørselsgodtgørelse efter DVL Horsens takst til nødvendigt 
planlægningsarbejde. 

Der ydes kørselsgodtgørelse efter DVL Horsens takst til kørsel fra 
turlederens privatadresse til startstedet. 
Transport foregår i privatbiler på delebasis. 

Kørselsudgiften beregnes efter DVL Horsens takst, og fordeles pa  
3 personer pr. bil (afrundes til nærmeste beløb deleligt med 5 kr.). 
 



DVL Horsens dækker udgiften til et tomt bilsæde. 
Turlederen kan disponere over 10 kr. pr. deltager til kage eller andet. 
Turregnskab skal aflægges på et standardskema.  

 

 
Bestyrelsesmøder o.l. 
- lokalt og regionalt 

 
DVL Horsens dækker udgifterne til møder og forplejning m.v. 
Der ydes kørselsgodtgørelse med DVL Horsens takst.  
 

 
Landsmøder o.l. 
- centralt 

 

 
DVLs Landskontor dækker udgifter til møder, forplejning og evt. logi. 
Et evt. deltagergebyr betales af DVL Horsens. 
DVLs Landskontor dækker transportudgifter efter statens laveste takst.  
 

 

Kurser o.l. 
 

DVL dækker udgifter til deltagergebyr ved kompetencegivende kurser.  
Her ydes der kørselsgodtgørelse efter DVL Horsens takst. 
DVL Horsens kan i nogle tilfælde beslutte at yde tilskud til øvrige kurser. 
 

 
Kulturarrangement 
eller foredrag med et 
lokalt DVL-medlem 

 
"Honoraret" udgør 2 flasker vin som påskønnelse. 
Derforuden fri forplejning og eventuel kørselsgodtgørelse efter aftale. 
Planlægningspersonen betaler ikke deltagergebyr. 
 

 

Kulturarrangement 
eller foredrag med en 
ekstern person 

 

Honorar efter aftale med bestyrelsen. 
Derforuden fri forplejning og eventuel kørselsgodtgørelse efter aftale. 
Planlægningspersonen betaler ikke deltagergebyr. 
 

 

Telefongodtgørelse og 
kontorhold 

 

Bestyrelsens medlemmer modtager godtgørelse efter aftale. 
 
 

 


