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Kære klubformand     7. marts 2022 

 

Gratis opbevaring af klubmidler i TL 
 
Fra 1. februar 2022 trådte tilbud om gratis opbevaring af klubmidler i TL i kraft. 
 
Det betyder, at klubberne nu kan opbevare deres klubmidler gratis i TL. Klubmidlerne 
bogføres på unikke mellemregningskonti i TL, så klubbernes indeståender i TL til enhver 
tid kan opgøres. 
 
Der kan hæves af klubmidler ved at indsende bilag på klubudgifter til udbetaling gennem  
rejse- og udlægssystemet zExpense, enten via MitTL eller via www.zexpense.com. I 
zExpense vil du samtidig kunne følge klubbens forbrug og saldo. 
 
De klubber, som allerede har indskudt klubmidler i TL, vil få sendt et login til klubkontoen 
i zExpense. Adgangen til zExpense gives som udgangspunkt til klubbens formand. Hvis 
klubben vælger, at det skal være klubbens kasserer, som skal indsende bilag og anmode 
om udbetaling af klubmidler, så skal TL’s økonomiafdeling informeres på mail 
tloekonomi@tl.dk. 
 
Hvis jeres klub ikke har indskudt klubmidler i TL endnu, men ønsker at gøre brug af denne 
ordning, må du meget gerne kontakte os på mail tloekonomi@tl.dk. Vi vil herefter sende 
dig et login til din klubkonto i zExpense.  
 
Klubben kan indskyde klubmidler i TL ved overførsel til TL’s bankkonto: 
 
Reg.nr.: 2191 
Kontonr.: 0191104250 
 
Husk at anføre oplysninger om klubbens navn, så indbetalingen bliver registreret korrekt 
på klubbens mellemregningskonto i TL. Ved overførsel af klubbens midler til TL skal 
klubben i samme forbindelse sørge for at lukke klubbens konto i banken. 
 
Vi har udarbejdet en kort intro og vejledning til den elektroniske afregning i zExpense, når 
der skal hæves af klubmidler til dækning af klubudgifter. Den korte intro samt en udførlig 
vejledning vedlægges denne skrivelse og vil ligeledes være tilgængelig fra vores 
hjemmeside www.tl.dk i løbet af uge 10. 
 
Såfremt du har spørgsmål eller har brug for assistance til at komme godt i gang, så kan 
du kontakte os på mailen tloekonomi@tl.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Økonomiafdelingen 
Teknisk Landsforbund 


