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EDR’s Hovedbestyrelse (HB) har fastlagt en guide for godtgørelse, der dækker transportudgifter for 
følgende EDR-repræsentanter: 

• HB-medlemmer ved HB’s arbejde (HB-møder, medlemsmøder og anden HB-aktivitet). 
• Transport for repræsentantskabsmedlemmer til/fra Repræsentantskabets fysiske møder. 
• Transport for foredragsholdere til/fra foredragsadresse. 
• Foreningspolitiske udvalgsmøder – her dækkes udvalgsmedlemmernes transportomkostninger. 

Reglerne for transportgodtgørelse samt tidsfrist for aflevering ser således ud: 

• Transportgodtgørelsen skal opgøres i Excel-skabelonen ”EDR udgiftsbilag”, der fås fra kontoret 
eller sekretæren. 

• Transportgodtgørelsen skal følges af BILAG, dog er skattefri kørselsgodtgørelse undtaget. 
Brændstofudgifter til bil dækkes IKKE. 

• Ved transport i bil er det en betingelse, at bilen tilhører husstanden, og at føreren oplyser navn, 
adresse, mobilnummer, e-mailadresse og bankkonto på afregningsformularen. CPR-nr. oplyses 
særskilt på sms til 42456511 (kontorets mobil). 

• Kilometertaksten er fastsat af Repræsentantskabet. Den kan ses i EDR’s takstark. 
• Kørselsgodtgørelsen vil blive opgivet til SKAT som skattefri kørselsgodtgørelse. 
• Ved kørsel i egen bil, opfordres der om muligt til samkørsel. Ved samkørsel vil kun bilens fører få 

kørselsgodtgørelse. 
• HB har vedtaget, at godtgørelsen ved offentlig transport med tog ikke må overstige en standard-

billet til DSB. 
• Ved eventuelt behov for transport med fly, skal rejsen forhåndsgodkendes af EDR’s formand. 
• Der ydes ikke udlæg for almindelig transportgodtgørelse. Kun ved udlandsrejser kan der ydes 

aconto udlæg, efter godkendelse af EDR’s formand / HB. 
• Transportudgiftsafregning SKAL være kontoret i hænde, inden for det kvartal rejsen er foretaget, 

ellers fortabes retten til dækning af transportudgift. 
 

Tip ved benyttelse af offentlig transport i Odense: 

Ved bustransport fra banegården til EDR, kan man benytte linje 61, 62 eller 161. 

Det nærmeste stoppested er på Stærmosegårdsvej ved Billedskærervej. Herfra er der kun kort afstand til 
EDR, og fra stoppestedet kan man se antennerne ved EDR. 
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