
 

Særslev Gymnastikforening. Redigeret Januar 2017 

 

Hvad betaler foreningen / hvad betaler medlemmerne selv. 

 

Instruktør/hjælper honorar pr. sæson: 

Instruktør: 1 time kr. 2425,- 

 1½ time kr. 3640,- 

 2 timer eller 2 hold  kr. 4850,- 

 

Hjælper: kr. 600,- pr. hold 

 

Der ydes 1 instruktør-honorar pr. hold. I tilfælde af flere instruktører gives der 1 instruktør-honorar og kr. 600 

til hver øvrig instruktør og hele beløbet deles med antallet af instruktører. F.eks. 1 hold af 1 times varighed har 

2 instruktører: honorar. kr. 2425,- + kr. 600,- = kr. 3025,- /2 = kr. 1512,50 til hver. 

Da Judo afd. kræver flere trænere/hjælpere, modtager udvalget kr. 10.000,-, som fordeles internt. Max 7 

trænere/hjælpere kan fritages for kontingent. 

Krolf afd. har ingen instruktører og modtager ikke honorarer. 

 

Kørselsgodtgørelse: 

Der kan ydes kørselsgodtgørelse, 2,50 kr. pr. km. til træning, hvis der er mere end 5 km mellem bopæl og 

træningssted.  

Ved brug af offentlige transportmidler, godtgøres de faktiske udgifter. Kvittering skal afleveres. 

Der ydes ikke kørselsgodtgørelse til møder & kurser, med mindre andet aftales. DGI yder sommetider tilskud til 

broafgift. 

 
Kurser: 

Foreningen afholder udgiften til relevante kurser.  

Kurser skal godkendes af udvalgsformanden eller bestyrelsen.  

Alle kurser over kr. 4000,- skal godkendes af bestyrelsen. 

 

Forsikringer: 

Foreningen betaler løsøre-forsikring og forsikring for instruktører. 

Medlemmer/holddeltagere er ikke omfattet af forsikringen. 

 

Ved skader skal man gå ind på  www.idraettensforsikringer.dk 

 

Interne kontingenter: 

Foreningen ”betaler” kontingent (op til 500 kr.) for alle instruktører, hjælpere, udvalgsmedlemmer og 

bestyrelsesmedlemmer. 

Forbehold for Judo afd. Max 7 fritages for kontingent. 

 

Eksterne kontingenter 

Foreningen betaler kontingent til DGI, DJU, DK Folkedansere, Dansk Krolf Union 

 

Redskaber / Rekvisitter: 

Foreningen betaler for indkøb af redskaber og rekvisitter. Indkøb skal først godkendes af bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idraettensforsikringer.dk/


 (Hallejen) Redigeret September 2017 

 

 

Leje af træningslokaler: 

Vi benytter Særslev skoles gymnastiksal og Nordfyns Efterskoles haller. NFE (den nye hal) og NFU (den 

gamle hal) 

Formanden for foreningen booker tider for den kommende sæson senest den 1/5. 

Gymnastiksalen lejes af kommunen for en netto pris af ca. 30 kr. pr time. (timeprisen afhænger af det årlige 

tilskud) 

Hallejen er pt 505,- kr. pr. time pr. hal. Bemærk, der betales pr. hal. Kommunen yder et mindre tilskud og 

nettoprisen lander på ca. 360 kr. Hallejen betales af foreningen til de for sæsonen fastlagte træninger, samt evt. 

fællesarrangementer. Foreningen betaler èn ekstratræning pr. hold i løbet af sæsonen, dog max 2 timer pr hold. 

 

Ved lukning af skolens gymnastiksal, kan instruktøren selv forsøge at få en tid i èn af hallerne. Dette aftales 

med NFE`s kontor. 

 

Skal hallen/hallerne lejes til andre aktiviteter, skal det først godkendes af bestyrelsen, f.eks. aktivitetsdag. 

 

På opvisningsdagen lejer og betaler foreningen for NFE hallen fra kl. 8:00 til 17:00. 

 

Er foreningen en del af et arrangement i f.eks. DGI, DJU, Folkedanseres regì, betaler disse først for udgiften, 

ved refusion fra kommunen til foreningen, refunderes tilsvarende fra foreningen til arrangøren.  

Der gøres her opmærksom på, at der ydes ikke tilskud fra kommunen, hvis der opkræves entrè til et 

arrangement og der ydes kun tilskud til børn/unge under 25 år. 

 

Dragter: 

Dragter betales som udgangspunkt af udøverne selv. Til deltagerne på børneholdene betales for en T.Shirt til 

max. 80 kr., incl. tryk. 

 

Stævner: 

Deltagelse i stævner afholdes for deltagernes egen regning.  

 

Lokal/forårsopvisning: 

Deltagere i opvisningen, samt børn t.o.m. 16 år, har fri adgang. For alle øvrige sælges programmer. 

 

Fortæring: 

Deltagere til lokalopvisningen får en is efter de har været på gulvet. 

 

Foreningen betaler let servering til instruktørmøder. 

 

Hvis juleafslutningen er fælles, betaler alle deltagere et symbolsk beløb for at deltage. 

 

Gaver: 

Jul: Foreningen giver en julegave til alle instruktører, hjælpere, udvalgsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, 

samt repræsentanten fra Sportsvennerne. 

 

Konfirmation: Foreningen sender telegram til hjælpere. 

 

Kommunal påskønnelse:  Kommunen sender fribillet til den indstillede og evt. den indstilledes træner (er i 

tvivl) hvis ikke, betaler foreningen èn billet til træneren. Den fribillet foreningen altid modtager, snakker vi om 

fra gang til gang. 

 

Bestyrelseshonorar: 

Der udbetales honorar ( 600 kr.) for bestyrelsesarbejdet, honoraret skal dække de småomkostninger der måtte 

komme, såsom telefon, brændstof til bil og småting. Øvrige større udgifter, der er relevante for foreningens 

arbejde refunderes ved aflevering af kvittering. 


