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OMKOSTNINGSGODTGØRELSE 

Generelle bemærkninger: 

I denne folder beskrives de tilfælde, hvor der ydes godtgørelse for udgifter, som er 

afholdt i forbindelse med tjeneste i Y’s Men Region Danmark. 

Afholdte udgifter bør skal dokumenteres og – eller undtagelsesvis beskrives - bortset fra godtgørelse for 

kørsel i egen bil, hvilken gælder, at godtgørelse ydes med den til enhver tid gældende 

laveste stats, som fastsættes af SKAT. På refusionsskema anføres formål med 

kørslen, evt. navn på medpassagerer samt rutebeskrivelse og kørte km. 

Det er en almindelig forpligtelse at omkostningerne transportudgifter begrænses mest 

muligt, hvorfor der eksempelvis opfordres til samkørsel i videst muligt omfang. 

Fremgangsmåde ved refusion 

Ansøgning om omkostningsgodtgørelse indsendes ved benyttelse af de af regionen 

udarbejdede skemaer: én for befordringsgodtgørelse og én for refusion af øvrige 

afholdte udgifter, der ledsages af dokumentation for udgifterne (bilag). 

Der anmodes om, at indsendelse til regionsskatmesteren sker mindst to 4 gange 

årligt: senest den 25. marts (inden regnskabsperioden udløber), senest 1. august, 

senest 1. november og senest den 20. december (inden kalenderårets udløb). 

I regionens tjeneste 

Refusion ydes kun, hvis udgiften er afholdt som led i den funktion, man bestrider i 

organisationen, og kun hvis det sker som et led i dette arbejde.  

Det er en almindelig forpligtelse, at der udarbejdes referat eller notat fra de møder, 

hvori man deltager. Det er således en forudsætning for refusion/godtgørelse, at der 

foreligger et referat/notat fra den begivenhed, hvortil man ønsker godtgørelse. 

Hvis udgiften relaterer sig til eksempelvis invitation fra klubber, distrikter eller 

andre, skal udgifterne så vidt muligt dækkes af indbyderen. Der kan dog indgås 

aftale med RSD’ere og RD’ere om at befordringsudgiften afholdes af Regionen, hvis 

emnet vedrører den pågældendes funktion. 

Venlig hilsen  Regionsskatmesteren 

Niels Juul Lauridsen, Regionsskatmester 
Fremlagt på ledelsesmødet L1 2017-18 i Aarhus  

Ruth & Kristen
Gul seddel
Afsnittet er med generelle bemærkninger og altså ikke kun transportudgifter der søges begrænset hvorfor ordet "omkostningerne", er mere dækkende

Ruth & Kristen
Gul seddel
Rutebeskrivelse lyder som hver sving skal beskrives - er "ruten" ikke tilstrækkelig

Ruth & Kristen
Gul seddel
Navnet bør slettes - det er tilstrækkelig med regionsskatmester
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BEFORDRINGSGODTGØRELSE 

REGIONSLEDELSENS OG REGIONRÅDETS MEDLEMMER: 

Befordringsgodtgørelse ydes i følgende tilfælde (  ): 

Formål – kørsel til/fra: RD RDE RDEE PRD RT RSA RSF DG 3) 

Præsidentmøde         

Distriktskonference 1)         

DGE-træning         

Planlægn.- udvalgsm. 2)         

Regionrådsmøder 3)         

Regionsledelsesmøder         

Regionskonference 3)         

1) Godtgørelse ydes til Regionens repræsentant ved distriktskonferencer. 
2)  PR – Klubbens liv og virke – Redaktionsudvalg – m.v. - også ved besøg/foredrag i klubber.  

3) Gælder også den endvidere personen, der deltager i stedet for DG er udpeget til at være 

medlem af Regionsrådet. 

 

 

 

BEFORDRINGSGODTGØRELSE 

TJENESTELEDERE  (RSD) OG DISTRIKTSGUVERNØRER: 

Befordringsgodtgørelse ydes i følgende tilfælde (  ): 

Formål – kørsel til/fra: RSD DG DGE DGEE 
Andre 

5) 
Bem.  

Præsidentmøde        

DGE-træning        

Planlægn.- udvalgsmøder 4)     
   

Regionrådsmøder 3)        

Regionskonference 3)        

Klubmøder         

4)  
PR – Klubbens liv og virke – Redaktionsudvalg – m.v. - også ved besøg/foredrag i klubber. 

5) 
Gælder de valgte RLM’er, der udtræder af Regionsledelsen i efteråret 2017, og som varetager/løser opgaver på 

vegne af Regionsledelsen i klubåret 2017/18. Endvidere udvalgsmedlemmer ”Klubbens liv og vækst”…, 

landekoordinatorer og konsulenter.  

Ruth & Kristen
Gul seddel
2)Det er deækkende at skrive " Arbejdsudvalg under Tjenesteleder ved besøg og foredrag"

Ruth & Kristen
Gul seddel
3) er unødvendig og bør slettes! Overskriften fortæller, at det gælder for DG'ere i Regionsrådet. (og her vel under forstået at det gælder ikke DG'ere, som ikke er i Regionsrådet!)

Ruth & Kristen
Gul seddel
4) Arbejdsudvalg under Tjenesteleder

Ruth & Kristen
Gul seddel
Landekoordinatorer og konsulenter. Er det relevant og er det det vi vil? 

Ruth & Kristen
Gul seddel
Hvad henviser 3) til?

Ruth & Kristen
Gul seddel
Menes der "Vicepræsidentmøde"?

Ruth & Kristen
Gul seddel
Vicepræsidentmøde?
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AFHOLDTE UDGIFTER 

REGIONSLEDELSENS MEDLEMMER: 

Regionen yder omkostningsgodtgørelse i følgende tilfælde (  ): 

Formål – udgiftens art: RD RDE RDEE PRD RT RSA RSF 

Årsmøde, generalfors.         

Portoudgifter (bilag) 
       

Udgifter til kuverter papir, 

printerblæk (bilag) 
       

Telefon + internet 1) 
       

IT-udstyr, el, varme 2)        

Bannere og visitkort 3)        

1) Der ydes et årligt beløb på kr. 2.350,- jf. ligningslovens § 7 M, stk. 1 (skattefrit). Udbetales i nov. 
2) Der kompenseres årligt 4.000 kr. for IT, 2.000 kr. for el og 3.000 kr. for varme. 
3) Regionen betaler for 110 125 bannere til RD og 75 stk. til dansk AP eller IP. Visitkort bestilles hos 

RSF. 

 

 RD og dennes ægtefælle får dækket alle omkostninger ved deltagelse i regionskonferencen 

det år, der afslutter RD-perioden.  

 RD deltager i Area-Europas øvrige regioners regionskonferencer som Danmarks repræsentant. 

Ved forfald kan der sendes en anden fra RD-gruppen. Rejse- og opholdsudgifterne betales af 

Region Danmark 

 Region Danmark betaler rejse, ophold og konference afgift for RD’s deltagelse i Areakonvent/ 

Verdenskonvent. Eventuelt ophold eller rejser udover konferencedagene er for egen regning. 

 Regionen betaler for RD’s ægtefælles deltagelse i enten en regionskonference eller en 

international konference inden for Europa. 

 RD deltager i såvel Area Councils efterårsmøde som forårsmøde. RDE deltager kun i 

forårsmødet. Rejse og ophold betales af Area Europa. 

 Rejse- og opholdsudgifter for RD eller dennes repræsentant ved chartring af nye klubber i 

såvel Danmark som de central øst europæiske lande betales af Region Danmark.  

 

AFHOLDTE UDGIFTER 

TJENESTELEDERE OG DISTRIKTSGUVERNØRER: 

Regionen yder omkostningsgodtgørelse i følgende tilfælde (  ): 

Formål – udgiftens art: RSD DG DGE DGEE Andre Bem.  

Portoudgifter (bilag) 4)        

Ruth & Kristen
Gul seddel
Vanlig betaler indbydende land opholdsudgifter ved regionskonferencen  og bør slettes her

Ruth & Kristen
Gul seddel
Er dette ikke en udgift for distriktet?
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Ekstraord. udgifter til 

telefon, kopiering (bilag)        

4) Gælder endvidere personen, der er udpeget til at være medlem af Regionsrådet. 




