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Sidst rettet den 10. februar 2008 af Rasmus Rohlff 

Billedet kan ikke v ises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis  
det røde x stadig v ises, skal du muligvis slette billedet og indsætte det igen.

 

Vejledning til regnskab og varesalg 

Varesalg:  

DHPU har flere vare som sælges gennem PilotShop i KDA, lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde. Direkte telefon  

46 14 15 07. E-mail: pilotshop@kda.dk. 

Udvalg af vare og priser kan ses på kda.dk under PilotShop - DHPU artikler.  Alle varer indkøbes af DHPU og 

sælges fra butikken. Alle medlemmer af DHPU opnår ca. 10 % på DHPU artikler.  

Du kan blandt andet købe: T-shirts, Safepro/Parapro håndbøger, logbøger, instruktør-skuldermærker, 

Danmarks-skuldermærke, bøger fra lager, samt hvis muligt bøger efter ønske. 

Regnskab: 

Udvalg og arrangører af DHPU aktiviteter vælger en regnskabsansvarlig for aktiviteten, der kan konterer hos 

DHPU’s regnskabsfører i Sekretariatet. Den regnskabsansvarlige har ansvar for at aftalt budget overholdes, 

korrekt dokumentation og aftaler med DHPU’s regnskabsfører. DHPU’s regnskabsfører kan kontaktes 

gennem sekretariatet. Se kontaktoplysninger på DHPU.dk.  

Følgende er normalt for regnskabsaflæggelse.  

• Alle afregninger af afholdte udgifter indsendes hurtigst mulig til sekretariatet. 

• Bilag (originaler) vedlægges i rækkefølge og påhæftes regnskabsopstilling. 

• Regnskabsopstilling skal indeholde: 

o Angivelse af formål, f.eks. PG DM skrænt 2007, Venølejer 2007 etc. 

o Angivelse af navn og kontonummer til overførsel af betaling. 

o Den regnskabsansvarliges underskrift.  

• Forudbetaling kan gøres baseret på budgetopstilling / budgetestimat, hvis dette ønskes. 

Du kan finde blanketter på DHPU.dk – ”dokumenter” – ”blanketter”.  

Er du i tvivl, kan du altid kontakte sekretariatet og regnskabsfører hos DHPU.  

Før arrangementet: 

Når du ønsker at lave et arrangement i DHPU, skal du lave et så præcist budget som muligt, der beskriver 

hvilke udgifter og indtægter, der forventes ved arrangementet. Desuden kan du lave en beskrivelse af 

arrangementet, som sammen med budgettet ligger til grund for udvalg eller bestyrelsens beslutning om at 

støtte projektet. Arrangementer har større chance for at blive godkendt, når brugerbetalingen fra deltager 

og støtte fra DIF til DHPU er sammenhængende med udgifterne. Se også Vejledningen til DHPU støttede 

arrangementer.   


