Holbæk Skakklub
Princip for udbetaling af kørselsgodtgørelse mv.
12. februar 2022

For kørsel til holdkampe og evt. slutspilskampe ydes kørselsgodtgørelse 5,00 kr. pr.
afstandskilometer for otte-mands-hold. For fire-mands-hold ydes kørselsgodtgørelse 2,50 kr.
pr. afstandskilometer.
Afregningen regnes fra Holbæk Station til modstandernes klubadresse og retur – der anvendes
www.google.com/maps
til beregningen af antal kørte kilometer. I de tilfælde at
Storebæltsbroen skal passeres, skal der fremsendes dokumentation for denne udgift, som vil
blive godtgjort én til én.















Dianalund Skakklub: 32 km x 2 = 64 km x 2,5 kr. = 160 kr.
Faxe Skakklub: 55 km x 2 = 110 km x 2,5 kr. = 275 kr.
Frem Skakklub: 118 km x 2 = 236 km x 2,5 kr.= 590,00 kr. (+ broafgift)
Haslev Skakklub: 55 km x 2 = 110 km x 2,5 kr. = 275 kr.
Kalundborg Skakklub: 48 km x 2 = 96 km x 2,5 kr. = 240 kr.
Køge Skakklub: 52 km x 2 = 104 km x 2,5 kr. = 260 kr.
Læseforeningens Skakklub: 123 km x 2 = 246 km x 2,5 kr. = 615 kr. (+ broafgift)
Maribo Skakklub: 154 km x 2 = 308 km x 2,5 kr. = 770 kr. *
Nyborg Skakklub: 89 km x 2 = 178 km x 2,5 kr. = 445 kr.
Nykøbing Sjælland Skakklub: 38 km x 2 = 76 km x 2,5 kr. = 190 kr.
Næstved Skakklub: 64 km x 2 = 128 km x 2,5 kr. = 320 kr.
Præstø Skakklub: 104 km x 2 = 208 km x 2,5 kr. = 520 kr.
Skakforeningen ØBRO: 75 km x 2 = 150 km x 2,5 kr. = 375 kr.
Sorø Skakklub: 36 km x 2 = 72 km x 2,5 kr. = 180 kr.

Eventuel parkeringsafgift dækkes mod dokumentation i form af kvittering eller lign.
Andre udgifter kan efter aftale med kasserer og formand eller efter bevilling fra bestyrelsen.
Ansøgningen om kørselsgodtgørelse mv. sendes pr. mail eller SMS til Holbæk Skakklubs
kasserer, Mads Dalgaard, E: kasserer@holbaekskakklub.com M: 25 70 95 08 senest 7 dage
efter udgiften er afholdt. Overførelsen af kørselsgodtgørelsen, vil bliver overført senest 7 dage
efter kassereren har modtaget ansøgningen.
Indhold:







Holdnavn,
Dato for kampen,
Modstandernes holdnavn,
Navn på den som har foretaget samkørselen,
Hvilket kontonummer godtgørelse skal bankoverføres til,
Eventuel dokumentation for udgifter til broafgift og p-afgift mv.

Holbæk Skakklub
W: holbaekskakklub.dk
E: post@holbaekskakklub.dk

