
BILAG 1 

Vejlednin6 vedrorende administration of klubkonti (bankkonto tilknyttet en arbeidspladsklub) 

Indledning: 

Med udgangspunkt i ogede gebyrer pA foreningskonti (klubkonti) og skaerpede hvidvaskregler hos 

bankerne, tilbyder HK Hovedstaden, at vaere "bank" for arbejdspladsklubberne under HK Hovedstaden. 

Det medf0rer en aendret praksis i forhold til afregning og udbetaling of klubkontingent, for de klubber som 

onsker at gore brug of ordningen. Den nye praksis beskrives nedenfor. 

Praksis: 

Klubben far sit eget kreditorkontonummer hos HK Hovedstaden, hvor klubbens midler star og tilgar nar de 

traekkes fra medlemmerne via deres kontingent. 

Klubben beder om udbetaling of et belob til klubkasserens eller den dispositionsberettigedes personiige 

bankkonto  efter behov. Belobet kan maximalt udgore den til hver en tid saldo pA klubbens konto i HK 

Hovedstaden. 

Herefter er det en betingelse, at der fremsendes bilag til regnskabsafdelingen, som dol<umenterer, at det 

udbetalte belob er forbrugt, fprend at der kan foretages en ny udbetaling til klubbens dispositions-

berettigedes bankkonto. Klubben kan til enhver tid bede om et kontoudtog eller en saldo pA deres konto i 

HK Hovedstaden. 

SAfremt den dispositionsberettigede selv foretager udlaeg, betales disse ved fremsendelse of bilag. 

Ud beta lingsanmodning samt bilag bedes sendt til regnskab.hovedstaden@hk.dk. 

Klubben meddeler til regnskabsafdelingen navn, adresse og bankkonto pA den dispositionsberettigede. Ved 

aendring i klubbens dispositionsberettigede, skal dette straks meddeles til regnskabsafdelingen. 

En gang Arligt efter en genera lforsamling i klubben, bekraefter eller afkraefter klubben overfor 

regnskabsafdelingen hvem der er dispositionsberettigede. 

I det omfang en klub har midler staende pA en bankkonto for naervaerende, opfordres klubben til at 

forbruge midlerne inden der anmodes om a' conto udbetaling. Alternativt kan disse midler indbetales til HK 

Hovedstaden som bogforer belobet pA klubbens konto. Renten for klubbens indestaende hos HK 

Hovedstaden vil vaere 0%. HK Hovedstaden forbeholder sig retten til at aendre rentesatsen, safremt 

generelle bankmaessige forhold aendrer sig. 

SAfremt klubben onsker at benytte ordningen, opfordres klubben til at kontakte Patricia Nielsen (tlf. 33 30 

24 66) eller Ronni Hansen (tlf. 33 30 24 74) i Hovedstadens regnskabsafdeling for at aftale proces for 

overforsel og lukning of nuvaerende bankkonto hurtigst muligt. 

d. 4. december 2020 

Okonomichef 

Jesper Kampmann 
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