
 

 

Udgiftsrefusioner og godtgørelser 
til bestyrelsesmedlemmer i Tennis Øst 

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 15. marts 2022 

 

  

1. Hvervet som medlem af bestyrelsen for Tennis Øst er ulønnet.  

2. Tennis Øst afholder bestyrelsesmedlemmers udgifter i forbindelse med 
bestyrelsesmøder og andet bestyrelsesarbejde, herunder rejser og repræ-
sentation, efter nedenstående bestemmelser, der er udtømmende.  

3. Udgiftsrefusioner forudsætter, at der foreligger udgiftsbilag med angivelse 
af anledning og deltagende personer. 

 

REJSE- OG OPHOLDSUDGIFTER 

4. Bestyrelsesmedlemmer kan uden udgifter for den enkelte rejse i indland 
og udland som repræsentant for unionen under rimelige, økonomisk for-
svarlige forhold. 

5. Som udgangspunkt vælges billigste offentlige befordring med bus, tog, 
færge og fly på økonomiklasse. Ved opgradering betaler bestyrelsesmed-
lemmer selv eventuelle ekstraudgifter. Bro- og vejafgifter refunderes efter 
regning.  

6. Egen bil kan anvendes af tidsbesparende hensyn. Ved befordring i egen bil 
ydes kilometergodtgørelse efter statens ”høje” takst fra hjemadressen 
(folkeregisteradressen) til mødested og tilbage, alternativt fra arbejde 
eller andet opholdssted ved befordringens begyndelse. Hvis flere besty-
relsesmedlemmer befordres sammen ydes kilometergodtgørelsen for den 
samlede kørte strækning. Der refunderes ikke for befordring i firmabil 
bortset fra udgifter til færge samt bro- og vejafgifter. 

7. Taxabefordring kan anvendes af tidsbesparende hensyn på strækninger 
indtil 25 kilometer. 

8. Ved overnatning i forbindelse med rejser, hvor bestyrelsesmedlemmer 
repræsenterer Tennis Øst, refunderes rimelige hoteludgifter.  

9. Udgifter til bestyrelsesmedlemmers fortæring i forbindelse med rejser og i 
andre tilfælde, hvor vedkommende repræsenterer Tennis Øst, refunderes 
med et beløb svarende til udgiften for et rimeligt, normalt måltid i forhold 
til deltagelse og anledning. 

 



 

 

REPRÆSENTATION 

10. Bestyrelsesmedlemmer, der som gæster med ledsagere repræsenterer 
unionen ved turneringer udbudt af DTF, eller hvor DTF er samarbejds-
partner (f.eks. DM, Davis Cup og Fed Cup), får dækket udgiften til 2 
billetter pr. dag samt bro- og transportudgifter. Ved deltagelse i inter-
nationale stævner dækkes billetudgifter samt rimelige omkostninger til 
rejse og ophold. 

11. Rimelige repræsentationsudgifter i forbindelse med varetagelse af Tennis 
Øst’s interesser over for sponsorer, partnere og lignende godtgøres efter 
regning. 

 

KONTORHOLD 

12. Bestyrelsesmedlemmer kan modtage en årlig, skattefri godtgørelse til 
kontorhold og telefon/internetforbrug efter ligningslovens regler, hvis 
formanden finder formålet rimeligt og dokumenteret. Hvis godtgørelsen 
vedrører formanden, træffes afgørelsen af kassereren. 

13. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde beslutte at stille telefon og/eller 
computer til rådighed for formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer, 
når det skønnes relevant i forhold til disses udførelse af opgaver for 
Tennis Øst. 

 

KLUBKONTINGENT 

14. Bestyrelsesmedlemmer får hver refunderet ét klubkontingent årligt, det 
være sig i form af ét samlet årskontingent eller halvårlige kontingenter for 
henholdsvis udendørs- og indendørssæsonen. 

 

ANDRE UDGIFTER 

15. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, forudgående godkende refusion eller 
godtgørelse af andre konkrete udgifter, hvis de anses for relevante for 
bestyrelsesmedlemmers udførelse af opgaver for Tennis Øst. 

 

BUDGETTERING 

16. I unionens årlige budget indarbejdes forventede udgifter til refusioner og 
godtgørelser til den samlede bestyrelse. De samlede refusioner og godt-
gørelser skal holdes inden for budgetrammen.  

17. Bestyrelsen kan i årets løb i særlige tilfælde forhøje budgetrammen, hvis 
bestyrelsesmedlemmerne forventes at få uforudsete udgifter. 


