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Hvordan laver jeg returbetalinger fra Conference Manager? 

For at kunne lave returbetalinger/refundering i Conference Manager, skal der være tale om et 

ikke-afholdt arrangement med betaling, hvor der er deltagere, der har tilmeldt sig og betalt. Du 

kan kun refundere betalinger med kreditkort, hvorfor nedenstående guide er skrevet ud fra, at der 

er betalt med kreditkort. Har deltageren betalt på andre måder eller er arrangementet afholdt, skal 

du henvende dig til AU Regnskab for at få lavet en returbetaling. Du kan skrive til AU Regnskab, 

Debitor på wsokonomi@au.dk 

Når du kontakter AU Regnskab oplys da navnet på dit arrangement, konference-ID samt et screen 

shot el. faktura + kontooplysninger, hvis der skal tilbagebetales penge. 

Er der tale om kreditkortbetaling, kan du refundere betalingen op til dagen før et arrangement, når 

deltageren har en gyldig grund til at skulle have refunderet købet. Du kan enten annullere hele 

tilmeldingen eller tilbagebetale en del af beløbet, f.eks. hvis deltageren ikke kan deltage i 

middagen om aftenen og derfor får rabat. 

ANNULLERING AF TILMELDING OG TILBAGEBETALING AF TILMELDINGSGEBYR: 

Under Deltagere  Ordreliste søger du navnet frem på den pågældende person. Klik herefter på 

den pågældende ordre. 

Du er nu kommet ind på ’Ordredetaljer’. Oppe i højre hjørne klikker du på  

I dialogboksen, der kommer op, markerer du at personen ikke skal betale.  

Klik på  

 

 

 

Den valgte deltager har nu fået tilsendt en annulleringsmail og er blevet fjernet på deltagerlisten. 

På ordrelisten kan du se, at ordren er annulleret idet den er blevet streget ud: 

 

mailto:wsokonomi@au.dk
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Herefter klikker du på ordren igen og kommer ind på Ordredetaljerne. Klik på Fakturaoverblik i 

fanerne nederst på siden og klik på Refundér. 

Herefter skriver du i tekstboksen, hvorfor ordren er blevet annulleret og hvilken faktura kreditnotaen 

udligner og afslutter med at klikke 
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DELVIS TILBAGEBETALING AF DET BETALTE BELØB 

Under Deltagere  Ordreliste søger du navnet frem på den pågældende person. Klik herefter på 

den pågældende ordre. 

 

Du kommer herefter ind på Ordredetaljer. Klik på Fakturaoverblik i 

fanerne nederst på siden. 

 

 

Klik nu på Kreditér/Tillægsordre. 
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Herefter udfylder du tekst til refunderingen i 

beskrivelsen. Her er det rigtig fint at skrive 

”Deludligning af faktura CM-….-..”. Hvis du 

skriver dette, kan Økonomi bedre følge med i, 

hvorfor pengene er blevet refunderet og hvor 

de hører til.  

Det valgte beløb (refunderingen) skrives ind 

under ’beløb’. HUSK at skrive minus foran 

beløbet, idet der er tale om en returbetaling. 

Klik på ’Bekræft’. 

Vær opmærksom på, at momsen skal stemme overens med momsen på fakturaen. Tjek fakturaen, 

hvad momsen er og lav den om her, hvis den skal være 25 %.  

 

Du kan nu klikke på knappen ’Krediter’, som er kommet til syne under ’Ordredetaljer’. Herefter 

kommer der en dialogboks op, hvor du skal bekræfte at du vil kreditere det valgte beløb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den valgte deltager har nu fået tilsendt en kreditnota til sin mail og som arrangør skal du blot klikke 

på knappen ’Refundér’ for at overføre beløbet tilbage til den pågældende persons kreditkort. 
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