
 

 Regnskabsfører  
Anita Friis Heidemann • Bakkegårdsvej 21 • 8500 Grenaa 
Tlf.: 93 87 60 52 • regnskab@dch-danmark.dk 

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

Til: HB og udvalg  
                 Den  01.06.22 

 

 

 

Nyhedsbrev fra regnskabsføreren 

 

Kontaktinfo 

Nu er jeg efterhånden kommet godt i gang som regnskabsfører i DcH, og jeg er glad for det gode samar-

bejde, der allerede er opstået.  

Fremover vil jeg som regnskabsfører kunne kontaktes på: 

Telefon  93 87 60 52  

Mail  regnskab@dch-danmark.dk 

Der er ikke længere faste telefontider, så jeg vil kunne kontaktes de fleste hverdage. Giv et kald, og hvis ikke 

jeg svarer, så læg gerne en besked, så ringer jeg tilbage hurtigst muligt.  

Vi udfaser brugen af den gamle mailadresse landskasserer@dch-grenaa.dk, da vi ikke har en landskasserer i 

DcH længere.  

Fremover vil alt vedrørende økonomi og regnskab skulle sendes til regnskab@dch-danmark.dk  

Kørselsgodtgørelse 

Pr. 01.05.2022 er den høje sats for skattefri kørsel reguleret fra 3,51 kr. til 3,70 kr.  

Kørselsbilaget på hjemmesiden er tilrettet med den nye sats, men har man kørsel fra før 01.05.2022 der 

endnu ikke er afregnet, så skal kørselsbilaget fra før 01.05.2022 stadig bruges. Husk altid at hente den nye-

ste version af kørselsbilaget, da vi sørger for løbende at tilrette satser.  

 

Udlæg og kørsel 

Udlæg og kørselsafregninger skal sendes til regnskabsføreren senest en måned efter afholdt arrange-

ment/kørsel. Dette er med til at sikre, at vi altid har et retvisende billede af foreningens økonomi. 

Husk altid at bilaget skal være godkendt af den økonomiansvarlige, inden det sendes til betaling hos regn-

skabsføreren. Derudover er det vigtigt, at der er påført kontonummer, udvalg og aktivitet, så bogføringen 

bliver rigtig. 
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Når der er kørsel på bilaget, er det vigtigt at til/fra adresserne er udfyldt, for at vi kan opfylde SKAT’s krav 

for udbetaling af skattefri kørsel.  

Regnskab og budget 

De enkelte udvalgs budgetter er nu lagt ind i Klubmodul, og bogføringen af indtægter og udgifter sker 

ugentligt. Det betyder at I løbende kan følge økonomien ved at sammenholde jeres saldobalance med bud-

gettet inde i Klubmodul. Jeg hjælper gerne med at vise, hvordan det fungerer.  

Det varer ikke længe, før vi skal i gang med at kigge på næste års budget. Jeg vil gerne have jeres forslag til 

næste års budget inden d. 1. september 2022. Budgetskema sendes til jer.  

Økonomiansvarlige i udvalg 

For at sikre et godt samarbejde omkring udvalgenes økonomi, vil jeg gerne invitere den økonomiansvarlige i 

de enkelte udvalg til et kort telefon- eller onlinemøde snarest.  

Send meget gerne en mail på regnskab@dch-danmark.dk med forslag til tidspunkt. 

 

Rigtig god sommer      

 

Venlig hilsen 

Anita Friis Heidemann 
Regnskabsfører 
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