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Retningslinjer for brugen af Conference Manager: 

Det er obligatorisk at anvende Conference Manager til: Kurser, konferencer, div. arrangementer 
samt til enslydende faktureringer > 10 stk. Ved varesalg bruges AU Webshop.  

Brugen af Conference Manager sikrer mere smidige forretningsgange, da arrangøren selv har hele 
overblikket over arrangementet (deltagere, manglende betalinger, økonomi mm.).  

Man kan afvige fra at bruge systemet, hvis man anvender en Professional Conference Organiser 
(PCO), for nuværende Kongreskompagniet. Ved samarbejde med en eksterne samarbejdspartner 
om et arrangement, er det den, som er slutmodtager af deltagerindbetalingerne, der skal stå for at 
tage imod pengene. Ved tvivl, så kontakt AU’s support på conferencemanagersupport@au.dk.  

 

Conference Manager må udelukkende anvendes til arbejdsrelaterede arrangementer. Se 
nedenstående oversigt for uddybning. 

Område Emner Tilladt Ikke tilladt 
 
 
 

Konferencer 

Deltagergebyr – AU uden eksterne samarbejdspartnere X  
Deltagergebyr – samarbejde med ekstern samarbejdspartner hvor AU skal 
beholde deltagerindbetalingerne 

X  

Deltagergebyr – samarbejde med ekstern samarbejdspartner hvor AU ikke 
skal beholde deltagerindbetalingerne 

 X 

Forplejning X  
Materiale X  

 
 
 

Kurser 

Deltagergebyr – AU uden eksterne samarbejdspartnere X  
Deltagergebyr – samarbejde med ekstern samarbejdspartner hvor AU skal 
beholde deltagerindbetalingerne 

X  

Deltagergebyr – samarbejde med ekstern samarbejdspartner hvor AU ikke 
skal beholde deltagerindbetalingerne 

 X 

Forplejning X  
Materiale X  
Kurser, interne kurser X  

 
 
 
 

Diverse 

Varesalg – ikke relateret til et arrangement  X 
Kontingent til personaleforening X  
Arrangementer i forbindelse med personaleforening X  
Sociale arrangementer i AU regi (f.eks. Årsfest) X  
Sociale private arrangementer (f.eks. bowling med afd.)  X 
Julefrokost med AU-tilskud X  
Julefrokost uden AU-tilskud   X 
Gratis fagforeningsarrangementer X  
Betalbare fagforeningsarrangementer   X 
Betalbare foreningsarrangementer  X 

 
 

Ph.d. 

Kurser, seminarer, konferencer X  
Undervisning X  
Ph.d.-afhandling X  
Materiale X  
Forplejning ifm. kurser, seminarer, konferencer X  

 
 

Studerende 

Kontingent til studenterforeninger X  
Sociale arrangementer i AU regi (f.eks. fester) X  
Rusture, studieture X  
Kurser, der afholdes af studenterforeningen X  
Dimissionsarrangement X  
Dimissionsbeklædning X  
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