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Refusion af transportudgifter 
Vedtaget på Hovedbestyrelsesmøde d. 21/11-2020 

CISV Danmark dækker rimelige transportudgifter for foreningens frivillige ifm. deltagelse i for-

eningens møder og arrangementer.  

CISV Danmark dækker transportomkostninger for: 

- Alle der er tilknyttet et nationalt udvalg eller organ (fx trænere, udvalgsmedlem-

mer, arbejdsgruppemedlemmer, medlemmer af Daglig Ledelse og Hovedbestyrel-

sen mv.), når disse skal deltage i møder/arrangementer relevante for deres arbejde 

i CISV Danmark 

- Alle ledere og deltagere på programmer i rejsepuljen 

- JC’s deltagelse i relevante uddannelsesweekender, da de har en lederrolle uden en 

delegation til at betale for deres transport. 

Den generelle regel derudover er, at deltagere selv betaler transport, og at delegationer også 

dækker deres leders omkostninger til transport til relevante uddannelsesweekender, delega-

tionsmøder etc. 

CISV Danmark dækker i udgangspunktet billigste transportmiddel – som oftest offentlig trans-

port. Kørsel i egen bil skal så vidt muligt kun ske, hvis flere kører sammen, eller hvis der er sær-

lige omstændigheder. Ved kørsel i egen bil udbetales transportrefusion, der følger statens la-

veste takst. 

Ved udlandsrejser, hvor CISV Danmark skal betale, skal Key Travel billetter fra Unitas Rejser 

benyttes1. Ved ønske om afvigelse fra dette skal Daglig Ledelse kontaktes mhp. særlig aftale 

herom. 

 
1 Se evt. https://www.cisv.dk/fileadmin/user_upload/Editor/DK/Dokumenter_CISV_Dan-

mark/Officielle_dokumenter/Procedurer-forretningsordener/Notat_om_Key_Travel-billet-

ter_1_.pdf  og https://www.cisv.dk/fileadmin/user_upload/Editor/DK/Dokumen-
ter_CISV_Danmark/Officielle_dokumenter/Procedurer-forretningsordener/Generelle_betin-

gelser_for_deltagelse.pdf  
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Togrejser i Danmark 
CISV Danmark har en erhvervsaftale med DSB, som betyder, vi kan bestille og købe tog billetter 

direkte. Skal du bruge DBS-billet til CISV-møde/uddannelsesweekend, skal du sende en mail til 

cisvbillet@dk.cisv.org og oplyse:  

• Navn og hvilket rejse-ID, du benytter (Rejsekort/Kørekort/pas)  
• Hvorfra og hvortil du rejser med ønskede afgangs-/ankomsttidsrum og dato  

• Formålet med rejsen  

• Navne og alder på evt. medrejsende, hvis der er tale om en gruppe/delegation. 
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