
Drømmer du også om bedre bunkers 
      og teesteder m.m. … så se med her  
  

Kære medlem 
Struer Golfklub har også i år mulighed for at blive godkendt af SKAT, som værende en  
”Almenvelgørende forening”. Som Almenvelgørende forening får vi mulighed for at få andel i  
SKATs momskompensationspulje, så vi kan lave store forbedringer og renoveringer på banen.  

● Privatpersoner, virksomheder og selskaber kan give en gave på minimum 200 kr. om året til 
golfklubben og få fradrag for beløbet i ens egen skat. 

● Golfklubben vil kunne modtage arv, uden der skal betales arveafgift. 
● Vigtigst er, at Struer Golfklub får adgang til at få momsfradrag af golfklubbens udgifter. 

Det sidste punkt alene forventes at vil kunne give golfklubben en årlig besparelse på ca. 100.000 kr. 

Indtægten vil vi bruge til at gøre golfbanen endnu bedre.  
Også i 2021 bruger vi indtægten til at bidrage til renoveringen af bunkers, med dræning og fint nyt sand. Når 
vi på et tidspunkt har renoveret hele anlæggets bunkers, kan næste store opgave f.eks. være renovering af 
teesteder eller lign. 
 
Vi har brug for dig 
For at blive godkendt af SKAT skal over 100 personer være villige til at give golfklubben en gave på 
minimum 200 kr. og maksimum 17.000 kr.  
Alle privatpersoner, virksomheder og selskaber kan som sagt kan give en gave, man behøver altså ikke 
være medlem eller være tilknyttet klubben, for at være gavegiver.  

Sådan gør du 
1.  Hjælp golfklubben ved at indbetale en gave på minimum 200 kr. til konto 9119 0000274607. 
2.  I forbindelse med betalingen skal du opgive dit personnummer, dit medlemsnummer og din adresse. Det 
kan du gøre via en mail til: info@struer-golfklub.dk , ved at ringe til golfklubben på  
9786 1720 eller ved at udfylde og aflevere/indsende nedenstående Tilsagn.  
Så sikrer vi, at du automatisk får fradrag for din gave på din næste selvangivelse.  

Hvad betyder det for golfklubben? 
Hvis f.eks. 150 medlemmer hjælper os med en gave på hver 200 kr., vil golfklubben samlet få en gave på 
30.000 kr., plus en besparelse på momsen på forventet ca. 100.000 kr. - Altså en samlet indtægt på 130.000 
kr. 

Vi håber på din hjælp og krydser fingre for, at rigtig mange vælger at være gavegiver i år, hvor vi ikke har 
haft forhøjelser på vores årskontingent. 

Med venlig hilsen og med ønske om en god sæson 
Struer Golfklub - Bestyrelsen  

mailto:info@struer-golfklub.dk


Tilsagn 
 
 
Struer Golfklub 
 
Undertegnede har besluttet at yde en gave på ___________ kr. til Struer Golfklub. 
(Af hensyn til klubbens mulighed for momskompensation, bør beløbet ikke være under 200 kr.) 
 

 
 
_________________________________________________  ____________    123- 
.  
Navn og adresse (blokbokstaver)                                    Cpr.nr./CVR nr.  DGU-medl.nr. 
 
 
Såfremt der fremover også må opkræves et gavebeløb på 200 kr.  
sammen med kontingentet, skal der sættes kryds her:  
(Gavegiver kan til enhver tid tilbagekalde dette tilsagn, ved at sende en mail til Sekretariatet på: 
 info@struer-golfklub.dk 
 
 
________________________________  
Underskrift 
 
 
 
Huskeseddel (Dette skal du huske i forbindelse med din tilmelding som gavegiver i 2021): 
 

- At overføre beløbet du vil give i år 2021 til Struer Golfklub på  
registreringsnr: 9119, kontonr.: 0000274607.  
Tekst på overførslen: Dit DGU-medlemsnummer + ”Gave”. 

 
- At returnere ovenstående i udfyldt stand, enten ved fremsendelse til 

info@struer-golfklub.dk , eller ved indlevering i brevsprækken/postkassen ind til 
kontoret. 
(CPR.nr. kan ringes ind til kontoret). 
PS – Det er vigtigt vi får oplyst dit cpr.nr./CVR.nr., så du kan opnå fradrag for gaven. 
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