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Skattefradragsberettiget
medlemsgave

til klubhusbyggeri



Ønske:

Status:

Økonomi:

Eget klubhus i Ellingelund

Forberedelsesstadie

Finansiering

Løbeklubben 5 Tårns Motion, som fylder 5 år i august
2010, ønsker at etablere eget klubhus i Ellingelund i 
Kalundborg.

Ønsket begrundes dels i den store succes løbeklubben 
har haft siden starten dels i visionen at udvikle sig kraftigt 
med en forebyggende indsats for indbyggerne i området.

Hertil er et eget klubhus en nødvendighed, for at kunne 
have aktiviteter hele ugen. Det være sig bl.a. løbehold for 
skifteholdsmedarbejdere, butiksmedarbejdere m.v.

Løbeklubben har haft indledende møder med Kalundborg
Kommune og har i foråret 2010 fået stillet et areal til rådighed 
i Ellingelund for de kommende 30 år.

Klubben har udarbejdet projekt og har fået byggetilladelse
fra kommunen. 

Der søges fonde, arbejdes med medlemsfinansiering og
medfinansiering fra interessenter i lokalområdet samt
Kalundborg Kommune.

Kort om ønsker/status

www.5taarnsmotion.dk

Byggeriet på 118 m² forventes at koste kr. 1.250.000,- som 
tænkes finansieret således:

5 Tårns Motion: kr. 300.000,-*
Fonde, sponsorer, medlemsfinans m.v. kr. 650.000,-
Eget arbejde kr. 300.000,-

5 Tårns Motion har pr. d.d. anvendt kr.   56.777,-
til arkitekt, landmåler og byggetilladelse som er betalt af  
klubkassen.

* 5 Tårns Motion har bl.a. skaffet sine midler ved at arrangere 4 årlige løb, (5 Tårns Marathon, Mineslund Økoløb, Julemandsløbet 
og Kalundborg Vintermarathon, samt opsætning af flag i bybilledet i forbindelse med Krydstogtanløb, byfester m.v. samt været 
parkeringsvagter m.v.) Klubben påtager sig gerne andre opgaver.



Gaver til byggeri af 
5 Tårns Motion klubhus i Ellingelund

Som du måske har hørt i klubben eller gennem aviserne, skal 5 Tårns Motion bygge nyt 
klubhus.
Klubhuset, som er på 118m2 bygges i det smukke Ellinglund i Kalundborg meget tæt på 
Kalundborg fjord og umiddelbart op til det hus som klubben benytter i dag.

Klubhuset er anslået til at koste ca. kr. 1.200.000. Heraf har klubben selv skaffet kr. 
300.000. Derudover vil klubbens medlemmer selv udføre arbejde til en værdi af 
kr. 300.000, hvorefter der mangler resterende finansiering på ca. kr. 600.000.

Klubben er i gang med flere tiltag til at skaffe de 600.000 kr, og du får nu mulighed for at 
støtte byggeriet ved at give en gave til klubben.

Når gaven gives gennem DGI, kan du opnå fradrag i den skattepligtige indkomst.
Fradraget gives, når der indbetales mindst kr. 500 og højst kr. 15.000. Alle beløb er dog 
velkomne. DGI sørger for indberetning til SKAT, således at fradraget automatisk overføres 
til din selvangivelse.

Indbetalingen har en skatteværdi på ca. 32 %, således at du ved en indbetaling på kr. 
1.000 vil få kr. 320 betalt af SKAT. 5.000 kr. giver skattefordel på 1.600 kr., 10.000 kr. giver 
skattefordel på 3.200 kr. I praksis sker dette ved at du indbetaler beløbet til DGI, hvorefter 
din samlede skat ved årets udgang bliver kr. 320 mindre. (eller 1.600 kr./3.200 kr. osv.)
(Dog således, at de første 500 kr. ikke er fradragsberettigede. 
Men giver du i forvejen til Røde Kors eller lign., er din gave fuldt fradragsberettiget).

Gaven indbetales via DGI på nedenstående hjemmeside

www.dgi.dk/omdgi/fonde/gaver.aspx

Her vælges, at det er 5 Tårns Motions klubhusbyggeri du vil støtte, hvorefter du 
vælger støttebeløb og muligheden for skattefradrag. Gaven indbetales med Dankort.

Hvis du har en virksomhed, har vi andre muligheder for at støtte byggeriet. Denne 
mulighed vil give 100 % fradrag i virksomhedens indkomst.  

Hvis du er i tvivl er om de skattemæssige konsekvenser af ovenstående eller vil vide mere 
om muligheden for at støtte 5 Tårns Motion er du velkommen til at kontakte klubbens 
revisor Lars Illemann.

Klubbens formand Erik Johnsen står ligeledes til rådighed, hvis du har spørgsmål til 
byggeriet eller til løbeklubben i almindelighed, ligesom du kan følge byggeriet på 
klubbens hjemmeside www.5taarnsmotion.dk 

Skattefradrag for gave til klubhusbyggeri

www.5taarnsmotion.dk



Facader, snit og grundplan:

www.5taarnsmotion.dk

Nyt klubhus 118 m².
Samlingsrum, køkken, kontor, toiletter

Beliggende på matrikel: IFT Ladegården Kalundborg jorder

Kontaktpersoner 5 Tårns Motion 
Formand Erik Johnsen, ReklameService, Kordilgade 18, 4400 Kalundborg, e-mail: erikjohnsen@ReklameService.dk, tlf. 5951 6615
Næstformand Kenneth Hansen, Stationsvej 19, 4470 Svebølle, e-mail: kenneth.kruger.hansen@eltelnetworks.com, tlf. 2024 4208
Kasserer Lone Kjærulff, Munkebakken 35B, 4400 Kalundborg, e-mail: lonekjaerulff@mail.dk, tlf. 4026 4103
Bestyrelsesmedlem Sussi Kristensen, Blegdammen 10, 4400 Kalundborg, e-mail: skri2010@live.dk, tlf. 5951 7810
Debbie Hickman, Hovvejen 114, 4400 Kalundborg, e-mail: debbies.bb@mail.dk, tlf. 2992 2928


