
Uddeling af midler fra Feriefonden mellem HK Danmark  

og Bager- og Konditormestre i Danmark 

Politik for uddeling 

 

Fondens formål 
Jf. fondens § 2 stk. 1 skal fondens midler anvendes til etablering af feriefaciliteter for 
medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem HK Danmark og Bager- og 
Konditormestre i Danmark. 

Historik 
Fonden får sine indtægter fra de feriepenge, som medarbejderne hos bagere medlem af BKD ikke 
har hævet efter 2 år. 

Da fonden har kørt med underskud i flere år, er feriehusene solgt, og fonden skal nedlægges. 

Derfor uddeler HK HANDEL midlerne i fonden til medlemmer af HK HANDEL, som arbejder hos en 
bager med BKD-overenskomst. 

Tilskud 
Der kan jf. fondsvedtægterne kun ydes tilskud til ferierelaterede formål som fx: leje af sommerhus, 
køb af udlandsrejse, ophold i feriecentre i ind- og udland mv. 

Der kan søges op til kr. 10.000 kr. pr. medlem. Koster ferien, sommerhuset mv. mindre, er det kun 
det aktuelle beløb, der kan ansøges om. Der ydes ikke tilskud til forplejning mv. 

Kriterierne for at søge er:  

- Du arbejder hos en bager, som er medlem hos BKD. Dokumentation herfor medsendes (fx kopi 
af sidste lønseddel). Har du modtaget dette brev, men arbejder du IKKE hos en bager, så er du 
registreret forkert i HK’s medlemssystem. Dette kan du rette på Mithk.dk eller ved kontakte din 
lokale HK-afdeling. 

- Du skal kunne fremvise enten faktura, bekræftelse på booking samt bevis for betaling eller anden 
dokumentation for, at du har købt og betalt en ferie eller sommerhus. 

Det kan godt være din ægtefælle/samlever, der står på fakturaen som betaler, men det skal være 
muligt fx via krak.dk at bevise, at I har samme adresse. Det er et krav fra Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering, at der kun ydes tilskud til begunstigede medlemmer. Vi må ikke 
godkende regninger betalt af forældre eller anden familie, med mindre I har samme adresse og 
man kan forvente, at det er en fælles ferie. 

Der er ingen regler for, om det er sommerferie, vinterferie eller andet. Der er ingen ansøgningsfrist. 
Der kan søges, når ferien er bestilt og betalt – og du derfor har dokumentation. 

Skattepligt 
Du skal være opmærksom på, at beløbet er skattepligtigt. HK har som organisation 
indberetningspligten, hvorfor beløbet vil blive indberettet til Skat som B-indkomst. 

Tilbuddets gyldighed 
Tilbuddet gælder for ferier afholdt fra 1. januar 2020 og så længe, der er penge i fonden. Pengene 
uddeles efter ”først til mølle” princippet, og man kan kun søge én gang om året.  


