
Klubaktiviteter og private kurser

Klubarrangementer og private arrangementer
Bestyrelsen har lagt et stort arbejde i at der kan udbydes gode og billige klubarrangementer.
Disse skal i princippet hvile økonomisk i sig selv. Klubbens materialer kan benyttes, og der
kan ydes godtgørelser inden for snævre rammer, sat af Skats regler for skattefri foreninger.

Vi har samtidig kunnet se behovet for også at støtte klubmedlemmer, der vil udbyde egne
arrangementer og som ikke er underlagt de samme begrænsninger. Vi kan ikke støtte ved at
give tilskud eller godtgørelser, og heller ikke lægge materialer til. Men vi kan tilbyde
annoncering, hvis arrangementerne opfylder visse betingelser.

De nærmere retningslinjer, der følger herunder, har vi udarbejdet i løbet af foråret 2022 og
de gælder foreløbig ind til generalforsamlingen 2023.

Retningslinjerne fra Skat
Vi har spurgt Skat til råds angående udbetaling af godtgørelser i forbindelse med
klubarrangementer og henholder os til svaret fra Skat.

Der er 2 alternativer:
● dækning af udgifter ifg. bilag
● udbetaling af en mindre skattefri godtgørelse (værtsgodtgørelse)

De to løsninger kan ikke kombineres, således at man samtidig får en skattefri godtgørelse
og udgifter dækket efter regning.

Den skattefri godtgørelse forventes at dække merforbrug af vand, el, rengøring, samt mindre
udgifter f.eks. til beværtning, som påføres værten for arrangementet.

Ved udgiftsdækningen efter regning bliver det vanskeligt at beregne værtens merforbrug, og
i praksis vil det kun være direkte udgifter til beværtning, som vil kunne refunderes.

Vi ønsker derfor ikke at bruge løsningen med udgiftsdækning efter bilag, men derimod
udbetaling af den skattefri godtgørelse, som vil være mere fordelagtigt for værten og lettere
at administrere for klubben.

Udbetalingen af skattefri godtgørelse kan maks. udgøre kr. 1500 pr. person pr. år.

Ud over den mindre skattefri godtgørelse kan der gives skattefri kørselsgodtgørelse til kørsel
i forbindelse med klubarrangementer. Vi ønsker at de mere arbejdskrævende aktiviteter i
klubregi, som medfører kørsel kan begunstiges.



Samtidig med klargøringen af betingelserne for godtgørelser i forbindelse med klubaktiviteter
åbner vi op for, at medlemmer kan arrangere private kurser, der kan annonceres på
klubbens hjemmeside, og som ikke behøver at holde sig inden for de snævrere rammer,
som gælder for klubaktiviteterne.

Klubarrangementer
Som klubarrangementer regnes aktiviteter, der er iværksat efter indstilling fra udvalg eller
bestyrelse,

● Klubben er arrangementsansvarlig
● Arrangementet er godkendt af bestyrelsen
● Arrangementet tilrettelægges på weekenddage med lige deltagelsesmulighed på

landsplan.
Klubarrangementer skal som udgangspunkt  økonomisk hvile i sig selv inkl. godtgørelser og
alle øvrige udgifter.

Annoncering, tilmelding og betaling sker via hjemmesiden: Events og Kalender.

Kørselsgodtgørelse og andre godtgørelser m.m. gives ifølge DLKs regler ift.
klubarrangementer.

Klubarrangører og deltagere er dækket af DLKs ansvars- og arbejdsskadeforsikring hos
Topdanmark, tegnet gennem DKK.

Private arrangementer
Som private aktiviteter regnes andre lagotto-relevante aktiviteter, som iværksættes privat af
klubmedlemmer. Det kan f.eks. være klippekursus eller træning for lagottoer tilrettelagt lokalt
på hverdage.

● Arrangementet skal ligge inden for klubbens formål
● De skal understøtte fællesskabet i klubben og
● må ikke konkurrere med klubaktiviteter.

Arrangøren skal indsende en aktivitetsbeskrivelse som bl.a. indeholder oplysninger om
formål og indhold, deltagerantal og pris. Hvis bestyrelsen godkender aktiviteten, kan den
offentliggøres på hjemmesiden.

Arrangøren sætter selv prisen og afholder alle omkostninger ved arrangementet, og evt.
overskud tilfalder arrangøren.

Der aftales en pris pr. planlagt tilmeldt til aktiviteten, som betales forud til DLK for
annonceringen.

Arrangøren bruger egne materialer og ikke DLKs materialer og modtager ikke godtgørelser
m.m. fra klubben.



Når bestyrelsen har godkendt en aktivitet kan den annonceres på hjemmesiden i Kalender
og i Menuen under “Opdræt mm” -> “Private kurser”.

Tilmelding og betaling sker direkte til arrangøren.

Forsikringsdækning

En arbejdsskadeforsikring dækker de skader, som en ”medarbejder” (lønnet eller ulønnet)
kan komme ud for, mens han/hun arbejder for klubben f.eks. som lydighedstræner, som
ringsekretær eller lignende ved et givent arrangement/udstilling/prøve.

En erhvervsansvarsforsikring dækker de skader, som en af klubbens ”medarbejdere”
(lønnet eller ulønnet) måtte forvolde på andre mennesker, hunde eller ting.

Skematisk sammenfatning af forskellene mellem
klubarrangementer og private arrangementer

Klubarrangement Privat DLK- arrangement

Som klubarrangementer regnes aktiviteter,
der er iværksat efter indstilling fra udvalg
eller bestyrelse,

Som private arrangement i klubregi regnes
andre lagotto-relevante aktiviteter, som
iværksættes privat (af klubmedlemmer).

Klubben er arrangementsansvarlig Privat arrangør er ansvarlig

Arrangementet er godkendt af bestyrelsen Arrangementet er godkendt af bestyrelsen

Arrangementet tilrettelægges på
weekenddage med lige
deltagelsesmulighed på landsplan.

Arrangementet kan f.eks. være
klippekursus eller træning for lagottoer
tilrettelagt lokalt på hverdag.

Arrangementet hviler som udgangspunkt
økonomisk i sig selv inkl. godtgørelser og
alle øvrige udgifter.

Arrangeres ud fra kalenderen med respekt
for andre arrangementer og med min. en
uges tidsafstand til øvrige klubaktiviteter i
forhold til weekenddage

Arrangeres ud fra kalenderen med respekt
for øvrige arrangementer. Ved
weekendarrangementer med min. en uges
tidsafstand til weekendklubaktiviteter.

Annoncering sker via hjemmesiden: Events
og Kalender.

Annonceres som privat arrangement på
hjemmesiden i Kalenderen og i Menuen
under “Opdræt mm” -> “Private
arrangementer”.



Kørselsgodtgørelse og andre
klubgodtgørelser m.m. gives ifølge DLKs
regler

Arrangøren sætter prisen og afholder alle
omkostninger og modtager ikke klub
godtgørelser. Overskud tilfalder arrangøren.

Tilmelding og betaling sker på
hjemmesiden.

Tilmelding og betaling sker direkte til
arrangøren.

Annoncering på hjemmesiden. Der aftales en pris for annonceringen
parterne imellem.

Klubbens materialer anvendes Arrangøren bruger egne materialer og ikke
DLKs materialer

Klub Arrangører og deltagere er dækket af
DLKs ansvars- og arbejdsskadeforsikring
hos Topdanmark, tegnet gennem DKK.

Arrangøren er ansvarlig for arrangementet.
DLKs forsikring dækker ikke, og der skal
udtrykkelig gøres opmærksom på, at der er
tale om et privat arrangement og at DLKs
forsikring ikke dækker.

DLK varetager ansvar som skattefri
forening ift. SKAT

Arrangøren varetager selv evt. ansvar ift.
SKAT

Vedtaget på bestyrelsesmøde 7. februar 2022 - senest redigeret ifg. diskussion på
generalforsamlingen 7. maj 2022.


