
DLK-aftalt kørselsgodtgørelsesordning februar 2022 – GF 2023

Med denne aftale tilstræbes at begunstige mere arbejdstunge frivillige klubindsatser mere end 
øvrige frivillige klubindsatser. Desuden tilstræbes begunstigelse af mobilitet. Aftalen erstatter 
tidligere aftaler vedr. kørselsgodtgørelse samt instruktørgodtgørelse for interne instruktører.  

Takst 1
Der gives statens højeste takst (3,51 kr.(2022)) til frivillige klubudstillings- ansvarlige og 
kursusansvarlige samt klubtrænere og klubdommere v. kørsel til annoncerede og 
gennemførte arrangementer. Der gives desuden højeste takst til bestyrelsesmedlemmer ved 
kørsel til fysiske bestyrelsesmøder eller til generalforsamlinger. 
Kørsel- eller transportgodtgørelse til honorerede eksterne instruktører eller eksterne 
dommere afregnes efter DKK’s-takster. 

Takst 2
Kørsel i forhold til øvrige frivillige klubindsatser afregnes med 1 kr. pr. kørt kilometer. 
Øvrige frivillige indsatser omfatter: 

• Kørsel til øvrige interne møder
• klubansvarlige ved DKK-udstillinger
• hjælper v. forberedelse af arrangementer (efter aftale med den klub ansvarlige)
• kørselsafregning ved annoncerede gåture
• kørselsafregning som klubansvarlig v. klubrejser eller transport i forhold til 

klubbevilget kursus (indenlands eller udenlands). 
Kørselsgodtgørelse eller anden transportgodtgørelse udenlands aftales på forhånd i 
forbindelse tilrettelæggelse af klubrejser eller i forbindelse med kursusansøgning. 

Interne instruktører under ”oplæring ” tilbydes transport betalt efter takst 2.

Generelt
DLK bevilger udelukkende transportgodtgørelse til korteste rute eller billigste rejseform. 
Der opfordres så vidt muligt til samkørsel. 

Alle DLK-aktiviteter arrangeres med budget og deltagerbetaling sådan, at arrangementer 
inklusive materialer og kørselsgodtgørelser så vidt muligt økonomisk hviler i sig selv, hvis 
andet ikke på forhånd er aftalt med bestyrelsen. 

Undtagelser kunne være aktivitets-områder, som bestyrelsen har prioriteret. Ved 
budgetfastsættelse og fastsættelse af deltagerbetaling i forbindelse med kommende 
arrangementer medregnes på den måde alle kørselsgodtgørelser.



Indberetning af kørsel
Ved indberetning skal opgives 

• navn og adresse
• kontonummer
• startadresse
• slutadresse
• kørt antal kilometer
• formål med kørslen
• (Ved brug af bil: Bilens reg.nr.)

Ved indberetning af kørselsgodtgørelse efter takst 1 skal medlemmer af DLK benytte 
klubmodul-app’en.
Eksterne dommere eller instruktører skal benytte særligt skema.
Ved indberetning af kørselsgodtgørelse efter takst 2 skal benyttes særligt skema.

Vedtaget på bestyrelsesmøde i DLK 7. februar 2022 og gældende ind til GF 2023.  
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