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Etablering af 75-års jubilæumsbådfond 
Den 29. marts 2024 kan Birkerød Ro- og Kajakklub fejre 75-års jubilæum. I den anledning foreslår 

bestyrelsen, at klubbens medlemmer forærer klubben 2 nye både som erstatning for 2 af de 

inriggere der er i dårligst stand og har flest år på bagen. Dermed sættes der gang i en gradvis 

fornyelse af inriggerflåden. Den første båd. der står til udskiftning er den 4-årers inrigger THETA. 

Med en gennemsnitsalder på 54 år blandt de 4-årers inriggere og 50 år blandt de 2-årers inriggere. 

Med den ældste båd 70 år gammel og den yngste 18 år, er der, trods en generelt god 

vedligeholdelsesstand, behov for at sætte en fornyelsesproces i gang.  

Vi vil derfor gerne lancere starten på indsamlingen til den særlige 75-års jubilæums bådfond. 

Pengene der indsamles i fonden, vil være dedikeret til gradvis fornyelse af inriggerflåden, og sigter 

mod, at der vil være indsamlet nok penge til køb af mindst 2 både med levering til klubben inden 

klubbens jubilæum i marts 2024.  

Prisniveauet for nye inriggere med kulfiberskrog er for 2-åres omkring 120.000 kr., mens en 4-årers 

ligger i niveauet 200.000 kr. Der skal derfor skaffes omkring 50-70.000kr om året hvis ovennævnte 

ambition om udskiftning af en båd hvert 2-3 år skal kunne opfyldes 

Inden vi kan gå ud og bestille 2 både, skal der altså skaffes en finansiering på ca. 320-400.000 kr. til 

indkøbet. Da bådene skal bestilles senest i starten af 2023 for at vi kan være sikre på en leverance 

inden marts 2024, er det ikke for tidligt at starte nu.  

Særskilt konto 
Der er oprettet en særlig konto i Nordea til 75-års jubilæumsbådfonden så fondens opsparing holdes 

adskilt fra den daglige drift, og som sikrer, at pengene bruges til formålet; at anskaffe nye både til 

klubben, til erstatning for de ældste inriggere.  

Sådan donerer du til 75 års jubilæumsbådfonden 
Du kan donere både små og større beløb, ved at indsætte din donation direkte på bådfondens konto 

i Nordea; Regnr. 2252 Konto: 0296 200 069.  

Af hensyn til hvidvasklovgivningen, skal vi have oplysning om navn, medlemsnummer. Videre bedes 

du oplyse om donationen skal være anonym, eller vi må offentliggøre bidragsyderne i forbindelse 

med bådenes dåb.  

Kan du ikke få plads til al denne information i overførselsteksten, så send en mail til klubbens 

kasserer Torben Gunge på torben@gunge.dk  eller til materialeforvalter Jens Galatius på 

Jens@galatius.dk  

Der er ikke fradragsret for donationer til Birkerød Ro- og Kajakklub, da klubben ikke er og ikke kan 

blive godkendt som en almenvelgørende eller almennyttig forening. Se i øvrigt afsnittet bagerst om 

Jura og skat. 

Første donation er i hus 
Et medlem, der ønsker at være anonym, har doneret 100.000kr de sidste dage af 2021. Vi håber at 

andre kan lade sig inspirere af denne generøse gestus. Men hold dig ikke tilbage med at donere et 

lille beløb. Alle bidrag er velkomne. 
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Gradvis fornyelse af inriggerflåden 
Sætter vi et mål om at udskifte både med en alder over 50 år, står 6 ud af 8 inriggere for tur. 

Udskifter vi en båd hvert 3 år i de kommende år, vil det tage 15 år, at udskifte de seks både og vi 

være fremme ved 90-års fødselsdagen i klubben inden det er gennemført. Den samlede investering 

for udskiftning af 6 både løber op i mere end 1,2Mkr. 

 

Tre finansieringskilder 
Pengene til at udskifte bådene, kan dels komme fra den løbende opsparing i klubbens bådfond. Dels 

fra donationer fra medlemmerne og dels fra donationer fra fonde og puljer. 

1. Klubbens bådfond. Medlemmerne har de senere år sparet 20.000-25.000kr. op i en bådfond 

via deres medlemskontingent. Formålet med bådfonden er fornyelse af flåden. Bådfond 

indeholder i slutningen af 2021 ca. 200.000 kr. I budgettet for 2022 er dette bidraget sat op 

til 50.000 kr. 

Den løbende vedligeholdelse af inriggerflåden sker over driften. 

Klubbens 20 kajakker er primært finansieret over driften. Dog med bidrag fra en donation på 

20.000kr fra Nordea Fonden i 2017. 

2. Donationer fra medlemmerne. (75-års jubilæumsfond) Denne finansieringskilde er ikke 

benyttet de senere år, hvilket nok hænger sammen med, at sidste gang klubben anskaffede 

en inrigger var i 2003 (PSI). Med de kommende års investeringsbehov, er der imidlertid brug 

for at vitalisere denne finansieringskilde. Klubben etablerer derfor en 75-års 

jubilæumsbådfond med det formål at samle ind til en jubilæumsgave i form at en eller to 

nye inrigger.  

 

3. Tilskud fra fonde og puljer. Sideløbende med medlemsindsamlingen og opsparingen over 

driften, vil bestyrelsen ansøge fonde og puljer om bidrag til investeringerne. Det er 

bestyrelsens opfattelse, at en opsparing blandt medlemmerne øger villigheden til at fonde 

vil bidrage til indsamlingen. Denne finansieringskilde blev sidst udnyttet i 2017 hvor det 

lykkedes at sikre en donation fra Nordea Fonden på 20.000kr. til indkøb af kajakker.   

 

22. januar 2022 

Jens Galatius 
Materialeforvalter 

  



 

ETABLERING AF 75-ÅRS JUBILÆUMSBÅDFOND JENS GALATIUS 

 

3 Etablering af 75-års jubilæumsbådfond                                               Birkerød Ro- og 

Kajakklub           

Jura og skat – det med småt 
Er indsamlingen godkendt af Indsamlingsnævnet?  

• Der er flere typer af indsamlinger, der ikke kræver tilladelse, selvom man eventuelt beder 

om donationer, bidrag eller støtte, bl.a. ”Private indsamlinger”, hvor opfordringen 

henvendes til bekendte, venner og familie, som har særlig tilknytning til 

indsamlingsformålet. 

• En privat indsamling kan f.eks. være: En indsamling blandt medlemmerne i en forening eller 

en klub til fordel for foreningen eller klubben. 

• Indsamlingen til klubbens 75-års jubilæumsbådfond, er at betragte som en privat indsamling 

og kræver derfor ikke tilladelse fra Indsamlingsnævnet 

Kan donation til 75-års jubilæumsfonden trækkes fra i skat?  

• Nej. For at donationer/gaver til en forening kan trækkes fra i skatten, kræver det at 

foreningen er godkendt som en almen velgørende forening. Godkendelse efter 

ligningslovens § 8 A af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, 

institutioner m.v. forudsætter, at bl.a. følgende grundlæggende betingelser er opfyldt: 

o Midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk 

eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 

35.000. 

o Antallet af gavegivere i EU/EØS årligt overstiger 100. 

o Den årlige bruttoindtægt eller formuen (egenkapitalen) overstiger 150.000 

kr. 

 

Kan DFfR’s gavegiro, der lover ”Støt din roklub og få samtidig skattefradrag” 

anvendes? 

• Principielt ja, men Birkerød Ro- og kajakklub kan ikke garantere, at der kan opnås det lovede 

fradrag.  

• Skat refererer således til en landskattedom fra 1969: En skatteyder, der havde indbetalt et 

gavebeløb til en landsforening, der var godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver, 

med den udtrykkelige betingelse, at gaven skulle videregives til en lokalforening, der ikke var 

godkendt som gavemodtager, kunne ikke opnå fradrag efter LL § 8 A. Se LSRM 1969.108. En 

giver mister dog ikke fradragsretten, selvom han eller hun i forbindelse med 

gaveindbetalingen fremsættes ønske om, at gaven kommer en bestemt lokalforening til 

gode. 

• Den dom der refereres til vedr. Dansk Forening for Rosport, og kan tolkes således, at hvis der 

ved donationen stilles krav om at donationen skal gå til klubben, er der ikke fradragsret, 

men hvis der fremsættes ønske om det, er der fradragsret.   

 


