Økonomi angående kurser og spejderløb 2020
• Inden tilmelding til et kursus skal spejderen af deres grenleder have fået et ja til tilmelding.
Grenlederne skal give besked til kassereren om hvem der ønsker at tage på kursus, hvornår,
hvilke kursus, pris og overslag på transportudgifter, materialer og mad såfremt det ikke er
inkluderet i kursusprisen, inden der kan gives tilsagn til spejderen. Når der er givet tilsagn, kan
spejderen tilmelde sig og angive gruppen som betaler
• Det er op til grenlederen at vurdere, om en given spejder er klar til kursus/løb inden tilmelding.
• Ved afbud til et kursus, som spejderen er blevet optaget på, hæfter spejderen selv for
afmeldingsgebyret.
• Gruppen betaler til den enkelte spejders første kursus, halvdelen af kursusprisen, fuld transport
(er der flere spejdere på samme kursus, skal spejderne så vidt det er muligt følges ad i samme
transportmiddel) og 40 kr. pr. dag til mad, hvis ikke mad er inkluderet i kursusprisen.
• Kassereren skal have alle bilag ang. udgifter til givent kursus/løb senest en uge efter hjemkomst,
idet kursusrefusion fra kommunen skal søges senest 14 dage efter gennemført kursus.
• Hvis spejderen har ønske om mere end et kursus, kan gruppen først give besked om evt. tilskud
efter sommerferien. Det vil sige at tilskud bliver reguleret efter hvor mange kursuspenge, der er
brugt og hvor mange spejdere, der ønsker at komme på kursus
. • Hjemvendt fra kursus/løb bruges der et eller flere spejdermøder til at afprøve de nylærte ting
samt snakke om oplevelsen.
• Nathejk betales af gruppen
• Adventurespejderløb: På weekendløb betaler spejderen selv 150 kr. Gruppen dækker resten af
løbsprisen samt fuld transport (spejderne skal så vidt muligt følges ad i samme transportmiddel) og
40 kr. pr. dag til mad hvis ikke mad er inkluderet i løbsprisen.
• Point kan udelukkende bruges til spejderløb og ture og kan derfor ikke bruges som hel eller delvis
betaling af kurser.

