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Netværksmøde 

Næste netværksmøde holdes den 12. september hos Pro-Safe i Korsør. Pro-Safe arbejder med 

BRIG. Læs mere om virksomheden her.  

 

Vi vil som de forrige gange finde en aktuel og inspirerende indlægsholder, og efterfølgende vil vores 

facilitator stå for workshoppen. 

 

Hvis kalenderen ellers tillader det, vil Skib & Båds nye sekretariatsleder Sune K. Jensen også del-

tage, så der vil være mulighed for at hilse på foreningens nye medarbejder. 

 

Tilmelding senest 29. august. – dette i respekt for alle der skal planlægge denne dag. Tilmelding 

kan ske til info@winneroptimist.dk eller sekretariatet. 

 

Faglig dag sætter fokus på uddannelse 

Den 24. oktober inviterer Skib & Båd til faglig dag på Fregatten Jylland. På dagen vil der være fo-

kus på uddannelse og efteruddannelse inden for de maritime erhverv.  

Du har samtidig mulighed for at blive klogere på, hvordan du og dine medarbejdere kan få penge til 

uddannelse fra uddannelsesfondene. 

Sekretariatet er ved at lægge sidste hånd på programmet, men sæt allerede nu kryds i kalenderen 

den 24. oktober. 

 

Ny ferielov: Få styr på indberetningen inden 1. september 

Overgangsår, fratrædelsesdatoer, brutto- og nettoferiepenge. Der bliver nok at holde styr på, når 

der skal indberettes feriepenge efter den 1. september 2019. Her går vi nemlig ind i et overgangsår i 

forhold til den nye ferielov.  

Overgangsåret betyder, at virksomhederne skal være ekstra opmærksom, når de indberetter ferie-

penge fra den 1. september. På Skattestyrelsens hjemmeside kan man allerede nu læse, hvad den 

nye ferielov betyder for indberetning af feriepenge til eIndkomst.  

Indtil nu har feriepenge altid skullet indberettes som nettoferiepenge, dvs. efter skat. Fra den 1. 

september skal du være opmærksom på, om de skal indberettes brutto eller netto. Det betyder, at 

det bliver ekstra vigtigt at have styr på medarbejdernes lønperioder, overenskomster og fratrædel-

sesdatoer for at kunne indberette korrekt.  

Læs mere om de nye krav til indberetning af feriepenge på: 

• skat.dk 

• virk.dk 

• di.dk 

 

Opdateret oversigt over gældende EU-standarder 

Den 4. juni godkendte Kommissionen en række opdaterede standarder for fritidsfartøjer og per-

sonlige fartøjer. Du finder en oversigt over de godkendte standarder her.  

Kommissionen har efterfølgende også opdateret en oversigt over de gældende EU-standarder for 

”recreational craft and personal watercraft and repealing”. Du finder oversigten her.  
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