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Honorar til foredragsholdere  
og ekskursionsledere i DN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagens kerne 
På møde i Forretningsudvalget den 11. juni 2009 vedtog FU nedenstående retningslinjer for 
honorering af foredragsholdere og ekskursionsledere i DN:  

”Ideelt set er der i afdelingsbestyrelsen eller dens netværk en række personer, der kan og vil 
fungere som foredragsholdere, ekskursionsledere og lignende uden at få betaling for det. 

Medlemmer, som påtager sig den opgave, modtager ikke nogen form for honorering - det hø-
rer så at sige med til deres ulønnede, folkevalgte hverv. Det samme gælder oplægsholdere, 
som er på DN's lønningsliste, dvs. ansatte i DN's Sekretariat og præsidenten. Andre kan mod-
tage en naturaliegave inden for en ramme af 300 kr. Et godt bud på en velegnet naturaliegave 
er et af produkterne i DN's netbutik. 

I særlige situationer kan det være relevant, at afdelingen betaler sig fra at trække på en be-
stemt foredragsholder, ekskursionsleder eller lignende. I så fald skal honoraret holdes inden 
for den ramme på de 5.000 kr., der er for et arrangement – alt inklusive, dvs. også annonce-
ring, eventuelle kørepenge til foredragsholderen og eventuel servering til mødedeltagerne. 

Dyrere foredragsholdere kan eventuelt hyres ved at kræve deltagerbetaling – se senere. Eller 
ved, at en afdeling går sammen med en eller flere naboafdelinger – idet foreningen har tillid 
til, at afdelingsbestyrelserne er bevidste om, at der skal være en god balance mellem udgiften 
og antallet af deltagere. En dyr foredragsholder forudsætter en velbegrundet forventning om 
mange deltagere. 

Da honorarer er skattepligtige, er papirgangen ved udbetaling bøvlet: Udbetaling af honorar og 
eventuelle kørepenge til en foredragsholder skal ske fra DN's bogholderi. Bestyrelsesforman-
den indsender derfor en anmodning om udbetaling sammen med foredragsholderens adresse-
data, kontonummer og personnummer. Udbetaling sker som en del af foreningens månedlige 

 
Sekretariatet indstiller, at HB beslutter følgende: 

• Spørgsmålet om honorering sendes til Organisationsudvalget til be-
handling med henblik på enten stadfæstelse, evt med præcisering af 
omfanget, eller ændring med deraf følgende nødvendige præciseringer. 
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lønkørsler - derfor kan der godt gå lang tid, før foredragsholderen eller ekskursionslederen har 
sit honorar.” 

Retningslinjerne har i sekretariatet været udmøntet således, at aktive frivillige i DN ikke mod-
tager honorering for oplæg/arbejde der holder sig indenfor DNs interesseområde. Det være sig 
lokalfrivillige såvel som HB medlemmer.  

Der er gennem årene sket afvigelser fra retningslinjerne, ved fejl eller efter konkret forespørg-
sel, men hovedlinjen har været, at frivillige i DN ikke modtager honorar for oplæg eller ekskur-
sionsledelse indenfor DN.   

Indstilling 
Der ligger pt en konkret sag hos OU om honorering af en lokalaktiv for oplæg i en anden afde-
ling, og sekretariatet indstiller til HB, at spørgsmålet om honorering, jf. beslutningen fra FU i 
2009, sendes til OU til behandling med henblik på enten stadfæstelse, evt. med præcisering af 
omfanget, eller ændring med deraf følgende nødvendige præciseringer. Næste OU-møde er 26. 
februar. 
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