
Info til område/regnskabs-ansvarlige 2016. 

Regnskabsansvarlig er Julie Møller Bie.  
Alle regninger sendes til : regnskab@utamaduni.dk  

Hvis ikke dette er muligt, kan regningerne sendes med post til:  

Julie Møller Bie, Hyrdedamsvej 7, 8220 Brabrand. 

Kasserer er Julie Møller Bie, regnskabs medhjælper er Sanne Ntemi, 
kassemestre er Mette Lotus og Inge Mwahlu, intern revisor er Mads.  
Sanne Ntemi, Højbjergvej 116, 2730 Herlev. Mail: sanne@ntemi.dk  
Julie Møller Bie, Hyrdedamsvej 7, 8220 Brabrand. Mail: julie@utamaduni.dk 

Mette Lotus, Munkhusevej 12, Nørager, 8961 Allingåbro. Mail: mettelotus@gmail.com 
Inge Mwhalu Nyby, Flintebakken 42 1. Tv, 8700 Horsens. Mail: mwahlu@yahoo.dk 
Fælles mailadresse til hele regnskabsgruppen: regnskab@utamaduni.dk  

Til dine leverandører: 
Bed dem om at skrive dit navn og område på deres faktura til os, samt hvad 
regningen dækker. (fx ”Værktøjserstatning, Nelle/Plads”) 

Hvad skal der ske med regningerne på lejren: 
Bedst er det, hvis du lægger og ud og betaler med det samme. Herefter kan du 
få beløbet dækket i kontorvognen hos Mette eller Inge. Eller du kan få et  
à conto beløb her. Ellers bed din leverandør om at sende faktura til Julie (se 
adresse ovenfor). Helst på mailadressen: regnskab@utamaduni.dk 

Dit eget ansvarsområde: 
Bed venligst dine arrangører/gratister om at gå til kontoret og få udbetalt 
godtgørelser og transportrefusion hurtigst muligt i starten af lejren. 

Chauffører og indkøb i Brugsen eller andre steder: 
Betal kontant evt. med en à conto fra Mette eller Inge. Undgå at varer til 
forskellige ”områder” figurerer på samme bon, betal det hver for sig! 

Det er kun baren, der må bruge vores konto i Brugsen. 

Inden lejren slutter: 
Og meget gerne tidligt på ugen, afregnes alt hvad du har vedrørende à conto, 
gamle bilag, udlæg, kørsel mm. Alle à conto fra året 2016, skal være 
tilbagebetalt og afregnet senest 1. september 2016. 

Generelt: 

Du kan få regnskabsdetaljer/kontokort for dit område ved at kontakte Julie. 

Hvis du har brug for yderligere forklaringer eller er der noget du ikke forstår, 
kan du altid kontakte Julie, Sanne, Mette eller Inge.  
(Hhv. 2744 6811 / 2143 33 69/ 2179 3526 / 5048 2416, eller pr. mail) 
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