
 
28. maj 2020 

Redegørelse for planer om at etablere et teknisk rejsebureau 
 
I en formandsmail udsendt den 27/3 2020 skrev vi lidt om de udfordringer vi som klub bliver stillet 
overfor i forhold til Rejsegarantifonden, der forlanger, at vi som skiklub skal være medlem. Siden 
hen har der været meget debat om rejsebranchen, hjælpepakker, kollektiv hæftelse og meget 
andet. 
 
Der er faldet ro på idet regeringen har tilført hjælpepakker på 700 mio kr. og har stillet en kredit til 
rådighed på 1,5 mia. kr. der skal udlånes til de rejsebureauer, der står med store tilbagebetalinger 
til kunderne. 
 
Som nyt medlem i Rejsegarantifonden hæfter vi ikke for kreditten på 1,5 mia. kr. Dog er der som 
hidtil kollektiv hæftelse med øvrige medlemmer af Rejsegarantifonden for kundeindbetalinger i 
fremtidige konkurser.  
 
Vores konklusion er at det er godt, at vi kan tilbyde skiklubbens medlemmer en garanti for at de 
indbetalte penge hos os er sikret. Der er en risiko, men ved at etablere rejsebureau i selskabsform, 
isolerer vi risikoen og skiklubben kan til enhver tid overleve økonomisk. Vi investerer 300.000 kr. i 
selskabet og det er det beløb vi kan risikere at tabe hvis det ikke lykkes med at gøre rejsebureauet 
rentabelt. 
 
Siden formandsmailen har vi afholdt onlinemøder med turledere, instruktører og vores advisory 
board. Vi har forelagt dem planerne om at etablere rejsebureau og der har været gode drøftelser 
om fordele og ulemper. Overvejende har der været positive tilbagemeldinger. 
 
Men hvad er det så planerne går ud på?  
Først ser vi på datoer: 
 

27/5 Bestyrelsen behandler forslaget om indmeldelse i Rejsegarantifonden og 
etablering af selskab der skal drive teknisk rejsebureau 

28/5 Ansøgning sendes til Rejsegarantifonden 
15/6 Ekstraordinære generalforsamlinger 
Efter 15/6 Køb af aktieselskab 
1/7 Ansættelse af leder på deltid 
Primo 
august 

Vi udbyder skiture på hjemmesiden 

  
 
Hvad vil vi opnå ? 
 

• Uafhængighed af rejsebureauer der ikke altid giver os den bedste betjening 



• Vi kan opnå rabatter og stordriftsfordele 
• Vi kan støtte op om øvrige skiklubber i Danmark idet vi kan være teknisk rejsearrangør for 

dem.  
• Isolere risikoen i forhold til Rejsegarantifonden 
• Minimere belastning af klubbens turledere og forretningsfører 
• Bedre sparring for turlederne 
• Tilvejebringe et mere professionelt setup 
• Overskud i rejsebureauet kan anvendes til aktiviteter i skiklubben 

 
Hvad vil medlemmerne opleve? 
 

• Flere nye spændende destinationer 
• Gode priser 
• Fleksible muligheder for transport 
• Skiturene udbydes på skiklubbens hjemmeside og bookes og betales som hidtil 
• Al kommunikation foregår som hidtil med turlederne eller forretningsfører 
• Alle betalinger for skiture er omfattet af rejsegaranti 

 
Økonomi 
 
Vi forudser en reduktion af rejseomfanget og vi forudser en følgevirkning med et færre antal 
medlemmer i klubben. 
 
Budget for rejsebureauets første år udviser et negativt resultat på godt 100 tkr. Tilsvarende 
udviser skiklubbens 2020/21 budget et underskud på godt 200 tkr. 
 
Selskabets kapital tilvejebringes ved at skiklubben stifter selskabet med en kapital på 300 tkr. 
  
 
Afslutning 
 
Bestyrelsen lægger vægt på at foreningsånden bevares, og turene forsat er til skiklubpriser, 
inklusive undervisning af veluddannede danske instruktører. Det er også bestyrelsens ønske, at 
fastholde de dygtige turledere vi har i dag 
 
Selvom Corona situationen gør det vanskeligt at manøvrere, tror vi på, at stiftelsen af vores eget 
rejsebureau er fornuftig og vil tjene klubben og medlemmerne. 
 
 
 
 
   


