
 

Harre Vig Golfklub 
Harrebjergvej 13 – 7870 Roslev –Telefon: 97571166 – Email: kontakt@harreviggolf.dk – www.harreviggolf.dk  

Hovedsponsor: Spar Nord Bank Skive              Reg.nr. 8500 Konto: 0002390884 
  

 

” 

Kære ”gavegiver” i Harre Vig Golfklub  

For fortsat at kunne bevare vores status som almen velgørende forening og dermed få ret til at søge 
momskompensation, skal der hvert år være mindst 100 personer, der donerer mindst 200 kr. til 
klubben. Både medlemmer og ikke medlemmer f.eks. ægtefæller kan donere og tælle med. Det er 
således bedre for klubben at begge ægtefæller giver 200 kr. hver end at den ene ægtefælle giver 
400 kr. Beløbet skal mindst være på 200 kr., men må naturligvis meget gerne være større. 
Donationen er fradragsberettiget op til et maksimum på 16.600 kr.  

Bestyrelsen håber meget, at klubbens medlemmer og andre vil give et bidrag til klubben, så vi også 
i år kan få del i momskompensationsordningen. I 2021 modtog vi ca. 110.000,- kr. i 
momskompensation.  
 
Betaling kan ske sådan: 

a. via bankoverførsel til konto nr. 8500 265 037 2843 VIGTIGT (påfør navn og dgu-nr) 
b. via mobilepay på nr. 102100 – VIGTIGT (påfør navn og dgu-nr) 

I forbindelse med betalingen skal du opgive dit personnummer og dit medlemsnummer enten via 
mail eller på vedhæftede formular (formularen ligger også i klubhuset). Så sikrer vi, at du automatisk 
får et fradrag for din gave på din næste selvangivelse. Ikke golfspillere (fx ægtefæller eller andre 
familiemedlemmer) kan også give et bidrag på 200 kr. og få fradrag. 

Vi skal helst nå 101 gavegivere inden den 1. december 2022. 

Ønsker du yderligere oplysninger kan kasserer Inglev Jensen, tlf. 4090 3934, eller kontoret tlf. 9757 
1166 kontaktes.  

Vi håber på din hjælp ☺ 

 

Harre Vig Golfklub - Bestyrelsen  
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Gave til Harre Vig Golfklub 2022 

 
Undertegnede har besluttet at yde en gave på ___________ kr. til Harre Vig Golfklub. 

(Af hensyn til klubbens mulighed for momskompensation bør beløbet ikke være under 200 kr.) 

 

Navn:_______________________________________________________ 
 
DGU-medlemsnummer:_________________________________________ 
 
Cpr.nr: (krav såfremt der ønskes skattefradrag)_____________________________ 

 

 

_______________________________                        

Dato & Underskrift 

 

Klip her 

Huskeseddel: 

Husk at overføre beløbet til Harre Vig Golfklub på reg.nr 8500, konto 2650372843 eller 
mobilepay til nr.: 102100 

Tekst på overførslen: Dit DGU-nr. + Gavegivers navn  

Aflever ovenstående i udfyldt stand på kontoret eller i postkassen v/kontoret gerne inden 
1.12.2022 –eller send os oplysningerne pr. mail. 
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