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Ændring af FDFs handelsbetingelser og kursusprincipper i forbindelse med tilmelding via 
Flextilmeld 

 
Baggrund 
 
Ved godkendelse af et kursus med egenbetaling, har landsforbundet indtil nu forbeholdt sig ret til at opkræve 
deltagerafgiften hos kredsen, hvis deltageren ikke selv betalte. 
Dette hænger ikke helt sammen med, at kredsen allerede har taget stilling til, at de ikke vil betale for 
deltageren, når den er godkendt med egenbetaling. Derfor ønskes en ændring i betingelser/principper således 
betaling sker jf. det ønske som kredsens kursusansvarlige har. Begge steder slettes sætningen ”landsforbundet 
forbeholder sig ret til at opkræve deltagerafgiften hos kredsen, hvis deltagere ikke betaler”. 

 
Der har i 2017 ikke været nogle tilfælde, hvor deltageren ikke selv har betalt, da godkendelser med 
egenbetaling følges tæt. Risikoen for landsforbundet ved at opgive mulighed for at gøre krav mod kredsen 
forventes at være minimal. 

 
Forslag til ændring 
Den overstregede tekst slettes. 

 
FDFs handelsbetingelser fra januar 2017 - 6a) Betaling, Fakturakøb for medlemmer: 
Deltagerafgiften for de fleste kurser og arrangementer vil blive opkrævet hos deltagerens FDF-kreds 
umiddelbart efter kredsens godkendelse. Godkender en FDF-kreds en deltager med egenbetaling, vil 
opkrævning for arrangementet ske direkte til tilmelder. Landsforbundet forbeholder sig dog ret til at 
opkræve deltagerafgiften hos kredsen, hvis deltageren ikke betaler. Landsforbundet forbeholder sig 
endvidere retten til at afvise tilmeldinger med fakturabetaling for FDF-kredse med ubetalt gæld til 
landsbundet. Sker dette kan deltageren tilmelde sig med straksbetaling. Eventuelt mellemværende 
mellem FDF-kredsen og deltageren er landsforbundet uvedkommende. 

 
FDFs kursusprincipper fra januar 2017 - Betaling - fakturakøb: 
Deltagerafgiften for de fleste kurser og arrangementer vil blive opkrævet hos deltagerens FDF kreds, 
efter der er sket godkendelse af den kursusansvarlige. Kassererrollen i Flextilmeld får besked om 
betaling, efter der er sket godkendelse, og betalingen sker via kredsens administrationsside på 
Flextilmeld. Godkender en FDF-kreds en deltager med egenbetaling, vil opkrævning for arrangementet 
ske direkte til tilmelder. Landsforbundet forbeholder sig dog ret til at opkræve deltagerafgiften hos 
kredsen, hvis deltageren ikke betaler. Landsforbundet forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger 
med fakturabetaling for FDF-kredse med ubetalt gæld til Landsbundet. Sker dette, kan deltageren 
tilmelde sig med straksbetaling. Eventuelt mellemværende mellem FDF-kredsen og deltageren er 
Landsforbundet uvedkommende. 
 
 
Indstilling 
 

Der indstilles at hovedbestyrelsen godkender ændringen med virkning fra og med 1. januar 2018 
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