
 

 

Dansk Sejlunions rejsepolitik og rejsegodtgørelse 
 

Rejsepolitik 
• Denne politik er gældende for repræsentanter for Dansk Sejlunion, 

bestyrelsesmedlemmer, frivillige og personale som rejser i organisationens 
tjeneste. 

• Enhver rejse skal foregå i organisationens tjeneste og skal have et legitimt, 
organisatorisk formål. 

• Frivillige og personale skal kunne rejse for forbundet uden ekstra udgifter for 
den enkelte og under rimelige forhold. 

• Der skal rejses så økonomisk fornuftigt som muligt set i forhold til opgaven og 
rejsens omstændigheder. Dette princip dog må ikke medføre væsentlig ekstra 
rejsetid eller forhindre en rimelig fleksibilitet for den rejsende. 

• Flyrejser foretages som hovedregel på økonomiklasse. Hvis rejsen er af 
længere varighed, det vil sige over 4 timer, kan der flyves i andre kategorier 

som økonomi+ eller tilsvarende.  
• Omkostninger til den rejsendes egen forplejning under tjenesterejser godtgøres 

med et beløb svarende til udgiften for et normalt måltid. 
• Dansk Sejlunion opfordrer alle til at rejse så økonomisk og bæredygtigt som 

muligt under hensyntagen til opgaven, mulighederne og rejsens formål. 
 

Rejsegodtgørelse 
Der er forskel på principperne for rejsegodtgørelse mellem forskellige funktioner. 

Forskellen skyldes at der er forskellige typer af rejser afhængig af formål, og måden 
der rejses på. 

 
Der er to principper i Dansk Sejlunion: 

1. Efter regning for alle rimelige udgifter. 
o Kræver afregning med bilag for alle udgifter 

o Omfatter: Ledelse, personale, frivillige og bestyrelse 
 

2. Efter regning for rimelige transport- og opholdsudgifter samt diæter efter 

statens takst. 
o Kræver afregning med bilag for rejse og opholdsudgifter. 

o Anvender statens takster (532 kr./døgn i 2021) og principper ved rejser 
over 24 timers varighed. 

o Omfatter: Fastansatte trænere og ad hoc trænere i elite-afdelingen. 
 

Kørselsgodtgørelse 
Dansk Sejlunion udbetaler kørselsgodtgørelse efter statens takster og principperne for 

skattefri kørselsgodtgørelse. (3,44 kr./km i 2021) 
 

 
Den 5. november 2021 

Henrik Blakskjær/Christian Lerche 
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