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Betalingsoverenskomst for DVL-Viborgafdelingen.                    

 

Bestyrelsesmøder m.v.: 

For udgifter til bestyrelsesmøder og andre møder betales faktiske udgifter efter regning.   

For mad og drikkevarer, der ikke er kvittering på, anslås prisen. 

Møder, der afholdes ude i byen, betales af afdelingen. 

Der betales ikke for kørsel til bestyrelsesmøder.  

Vandreture: 

For tilrettelæggelse og gennemførelse af en vandretur betaler afdelingen kørselsgodtgørelse efter Statens lave 

takst. 

Der betales for 1 testtur, og for selve turens gennemførelse. Der betales for op til 2 turledere, under 

forudsætning af, at der tilstræbes størst mulig grad af samkørsel til testturen og gennemførelse af turen.  

Kurser: 

Kompetencegivende kurser, herunder turlederkurser: Hovedafdelingen betaler kursusafgift og kørsel for 

turledere, der er indstillet af afdelingen. 

Andre kurser:  Finder bestyrelsen kurset relevant, betaler afdelingen kursusafgift og kørsel efter statens takster. 

Medlemmer af DVL-Viborgafdeling kan søge bestyrelsen om tilskud til relevante kurser.   

Ture med overnatning, weekendture og vandreferier: 

Før en tur med overnatning, en weekendtur eller en vandreferie kan planlægges, skal bestyrelsen forelægges et 

budget til godkendelse.  

Budgettet skal indeholde forventede udgifter samt pris pr. deltager, og det skal fremgå, hvor mange turledere 

der budgetteres med. Ved planlægning af turen skal budget altid være eksklusive drikkevarer (for egen regning). 

Turlederne får refunderet udgifter til forberedelsesturen og deres deltagelse i turen. De forventede udgifter 

hertil skal indgå i budgettet.  

Maks. 2 turledere kan få dækket udgifterne. Ønsker man at være flere om opgaven, fordeles refusionen 

indbyrdes.  

Turen må ikke bestilles, og afdelingen kan ikke forpligtes på udgifter, før budgettet er godkendt.  

En skabelon til budget findes på hjemmesiden. Denne skabelon skal benyttes. 

Forberedelsestur: 

Turlederne får dækket udgifter til transport (km-takst eller billet), evt. overnatning (vandrehjemsniveau eller 

billigere) og forplejning (max. 175 kr./deltager/døgn), drikkevarer dog for egen regning.  

Ved turens gennemførelse: 

Turlederne får dækket deres udgifter til ophold, transport og forplejning (samme forplejning som øvrige 

deltagere – ekskl. drikkevarer). 
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Landsmøder: 

Hovedafdelingen betaler kursusafgift og kørsel (DVL-takst) for formanden og valgte landsmødedeltagerne. 

Regionsmøder: 

Afdelingen betaler mødeafgift og kørsel (DVL-takst) til formanden og evt. andre deltagere. 

Formandsmøder: 

Hovedafdelingen betaler kursusafgift og kørsel (DVL-takst) til formanden.   
Er der flere deltagere i formandsmødet betales udgiften af afdelingen efter bestyrelsens godkendelse. 
 
Kørsel: 
 
Der skal altid tilstræbes størst mulig grad af samkørsel. 
 
 
 
 
 
 
Vedtaget på bestyrelsesmødet 2. novemver 2022 


