
 

 
 
 

 

Adr:  Fjordgata 18 Tlf: +47-920 69 100 E-post: mcgordon@online.no Bank: 2670.44.92218 
 3936 PORSGRUNN  Internett: www.herøyamisjonskirke.no Org.nr: 971 322 128  

Oversikt økonomi Londontur – Gruppe 3. 
 
Tid: 1.-6. april 2020 
Turpris total = kr 6.000,- pr person.  
 
Beløp som refunderes fra HMK for Gruppe 3.    kr 3.738,-  

n Flybillett minus gebyr til Egencia:      kr 1.625,- 
n Flytog: Stansted Express fra London Stansted – Liverpool Street St. – T/R. Full refusjon! 
n Fotball billett, Premier league: Watford – Southampton   Ikke betalt! 
n Inngang 3 attraksjoner: Madam Tussauds, London Dungeon og London Eye  Ikke betalt! 

 

n T-bane billett; 6 dager i Zone 1-3.      Ikke betalt! 
 
Ikke refunderbart for Gruppe 3.      kr 2.262,-  Se web-side: 

n Hotell med frokost: 5 netter i alt fra enkeltrom til flersengsrom:  kr 1.562,- Lenke: 11 
n Formidlingshonorar/ refusjonshonorar – Egencia:    kr 350,-  Lenke: 8 
n Adm. kostnad Misjonskirken: *)      kr 350,-  Lenke: 12 

*) Har du allerede søkt forsikringsselskap og ikke lagt til Adm. kostnaden. Prøv å etter-registrere den! 
 

Søkbart beløp til reiseforsikringsselskap er: kr 2.262,- 
 
Angående hotell og adm. kostnad + dugnad:  
- Hotell: Nyhet i dag – 24.03 fra hotellet: Vi får egentlig tilgodelapp på hele hotelloppholdet, MEN med 

utgangspunkt i at det kanskje IKKE blir noen ny tur, søker vi om full refusjon, men kan risikere at 
forsikringsselskapet sier nei. Da blir resten et tap og/eller en tilgodelapp for en eventuell tur senere 
(innen 1 år). 
 

- Adm. kostnad til Misjonskirken: Det er for utarbeidelse av turen, planlegging, bestilling, trykking av 
program og info-hefte, utsendelser, info-møter, forskutterte utlegg, reiseledelse og refusjonsarbeid. Det 
må også sies at vi alltid har «bakt» inn dette i prisen på tidligere turer! MEN det er ikke sikkert 
forsikringsselskapet vil godta dette, men vi håper det går greit. Ellers blir det en kostnad (tap) som ikke 
blir refundert, dessverre. 

 

- Dugnad: Gruppene har jobbet dugnad og sluttsummen her ble kr 10.109,-. Fordelt på 25 
konfirmanter blir det kr 404,36 pr person. NB: Jeg gjør oppmerksom på at her har HMK sponset mye på engangs, 
kaffe m.m. 

 
Totaloversikt: 
Refusjon fra Misjonskirken: kr 3.738,00 Vi søker refusjon London og får refusjon fra Egencia. 
+ Dugnad Herøya: kr 404,36 Overføres til deres konto sammen med London-beløpet. 
= Totalt fra Misjonskirken: kr 4.142,36 Overføres til deres konto fra HMK. 
+ Søkbart beløp for refusjon: kr 2.262,00 Dere må søke forsikringsselskapet selv! 
= Totalt hvis alt blir refundert: kr 6.404,36 Summen av refusjon fra HMK + Forsikringsselskap. 
Beløpet fra Misjonskirken blir overført konfirmantens konto så fort pengene ankommer på 
HMKs konto fra Egencia. Det kan ta litt tid – opp mot en måned ifølge reisebyrået/Ryanair. 

 
Med vennlig hilsen     

 
Gordon Kleppe     
Reiseleder Londonturen       NB: Med forbehold om feil i tekst eller tall... 


