
DELTAGERPRISER OG PRAKTISK INFO - DABUF Landsseminar 2021 

25. - 27. juni  
Best Western Hotel Svendborg – www.hotel-svendborg.dk 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
Deltagerprisen inkluderer foruden overnatning med morgenmad; let måltid fredag aften, frokost lørdag og søndag, 
kaffe og te, kolde drikke samt snacks/frugt i de pauser, hvor det er oplyst i programmet. Herudover velkomstdrink 
lørdag plus 3-retters festmiddag lørdag aften. Bemærk at drikkevarer til middagen er for egen regning. 
 

Tilmelding (OBS. frist for tilmelding d. 10. juni) 
Tilmelding og betaling foregår via Flexbillet. Man kan fortsat tilmelde klubben samlet, hvis man ønsker det, men 
som noget nyt kan hver enkelt deltager også tilmelde sig selv. Bemærk at man ved tilmelding skal skrive, hvem man 
evt. deler værelse. Betaling foregår enten med betalingskort eller med faktura på mail. Man behøver ikke printe 
og/eller fremvise kvittering/billet til seminaret.  
OBS. Hvis I har andre ønsker til deltagelse end overstående muligheder. F.eks. værelse med opredning bedes I 
kontakte sekretariatet inden tilmelding.   
 
Afbud: 

Ved afbud senere end 14 dage før Landsseminaret betales et afbudsgebyr på kr. 500,- 

Ved afbud senere end 5 dage før Landsseminaret betales fuld pris. 

 

Aflysning af arrangement: 

Ved aflysning af arrangementet pga. force majeure refunderes deltagerne det fulde beløb.  

 

Restriktioner og regler for deltagelse: 

Hotel Svendborg sørger for, at landsseminar og generalforsamling afholdes i overensstemmelse med kravene og 

retningslinjerne, der gælder for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål.  

 

Bemærk der vil være krav coronapas for alle deltagere over 15 år. 

OBS. Det er vigtigt, man har et gyldigt pas under HELE seminaret/opholdet. Dvs. at hvis testens gyldighedsperiode 

(72 timer) udløber f.eks. lørdag eftermiddag, skal man testes igen (hotellet henviser til et hurtigtest center 7 

minutters gang fra hotellet). For at ens coronapas skal være gyldigt hele weekenden, skal man derfor tidligst være 

testet torsdag d. 24/6-21 omkring kl.15.00 (seminaret afsluttes søndag efter frokost).  

 

Gratis deltagelse & tilskud 

Vi har desværre heller ikke i år mulighed for at tilbyde gratis deltagelse til en ung under 30 år pr. klub - grundet 
DaBUFs økonomiske situation. Vi vil dog prioritere dette, så snart det vurderes at økonomien igen kan bære det. 
Tak for jeres forståelse. 
 
Men vi åbner for, at man igen i år kan søge om dækning af/tilskud til deltagelse. Vi vil i den forbindelse prioritere 
bevilling af deltagelse for unge. Hvis I ønsker at søge, skal I sende en mail til sekr@dabuf.dk med jeres seneste 
regnskab, info om antal personer, der søger om deltagelse inkl. navne samt info om, hvorvidt de er under 30 år. 
 

FREDAG – LØRDAG / LØRDAG - SØNDAG (1 overnatning) 
 
Pr. person i dobbeltværelse  kr. 2.000,-  
 
Pr. person i enkeltværelse  kr. 2.200,-  
 
Pr. person uden overnatning  kr. 1.500,-  
 

FREDAG – SØNDAG (2 overnatninger) 
 
Pr. person i dobbeltværelse  kr. 2.600,-  
 
Pr. person i enkeltværelse  kr. 3.100,-  
 
Pr. person uden overnatning  kr. 1.650,-   
 

https://flexbillet.dk/dabuf/landsseminar/token/nkt7
https://em.dk/media/14185/final_retningslinjer-for-konferencer-og-moeder-af-6-maj.pdf
mailto:sekr@dabuf.dk
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Afhængig af antallet af ansøgninger, vil vi enten kunne bevilge fuld deltagelse, alternativt kan der blive tale om en 
mindre egenbetaling. 
 
Opfordring:  
Hvis I har økonomisk mulighed for det i klubben, opfordrer vi jer på det kraftigste til, at sende så mange frivillige (i 
alle aldre!) som muligt. Måske er det lige, hvad man som frivillig har brug for: at tanke inspiration og motivation til 
den kommende sæson!  
 
HUSK også at undersøge mulighederne og ansøgningsprocedurer for tilskud til deltagelse i jeres egen kommune.  
 

Vedr. Generalforsamlingen 
Alle medlemmer af DaBUF har adgang til generalforsamlingen, uanset om de i øvrigt deltager i Landsseminaret. 

Deltagelse er gratis.  

Af hensyn til plads og servering beder vi deltagere til generalforsamlingen, der ikke er tilmeldt landsseminaret, 

tilmelde sig sekretariatet på sekr@dabuf.dk senest fredag d. 18. juni 2021.  

 

Online deltagelse: Det vil igen i år, være muligt at følge generalforsamlingen online. Link vil være tilgængelig på 

hjemmesiden i ugen optil afholdelse.  

Bemærk: Der er kun adgang for DaBUFs medlemmer og det er kun de klubber, der er fysisk tilstede, der har 

stemmeret. 

 

 

mailto:sekr@dabuf.dk

