
Velkommen
til stormøde 25. januar 2023

- husk sammen kan vi mere



Sendt 1. gang i 2006 i Borbjerg Sognegaard 
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Hvorfor indsamling ?
 Det er en stor mundfuld at bygge til
 Det er nødvendig med egne midler for at 

få tilskud og finansiering andre steder.
 Byggepriser er steget meget
 Det signalerer lokal opbakning
Sidst – men ikke mindst ……..
 Indsamling skal afgøre om man skal 

arbejde videre – og i hvilken form



Hvorfor give til hallen

 Du kan selv få glæde af at bruge hallen
 Det styrker vores lokalområde endnu mere
 Det øger bosætningslysten her
 Det sikrer vores skole, SFO og børnehave
 Det gavner vore erhvervsdrivende 
 Det øger omsætteligheden af vore huse
 Det bliver mere attraktiv af bo i området



Hvorfor give til hallen
 Det øger salgsprisen på vore huse
 Man sparer transport til andre haller (tid og 

penge)
 Vore børn og ældre kan selv komme dertil
 Det øger aktiviteten / fremmer sundheden
 Skole, SFO og børnehave kan have glæde
 Mulighed for stævner og andre arrangementer
 Kort sagt – så bliver vi alle rigere når vi får en 

hal



Generelt om gaver og fradrag

 Samlet fradrag op til kr. 17.700 (2023)
 pr. person/skatteyder
 mand og kone / kærester / børn kan give hver 

for sig
 flere år i træk
 fradragsbeløb reguleres hvert år (stiger)



Generelt om gaver og fradrag
 Godkendt forening => via DGI
 Optimal fradrag er kr. 17.700
 Skattebesparelse udgør ca. 1/3-del
 Skattefradrag indberettes automatisk af DGI
 Erhverv har fuld fradrag (hvis reklameværdi) og 

kører uden om DGI



Eksempler på gaver og 
skattevirkning
Flere modeller:
 Kontant
 Låne med afvikling (alm. lån)
 Låne og kun betale rente (stående lån)

NB: Man låner beløb efter fradrag for gave og 
ægtefællers lån samles 



Eksempler på gaver og 
skattevirkning

Forudsætninger:
 1 person
 Max fradrag
 1 år



Eksempler på gaver og 
skattevirkning

Gave til hallen kr.  17.700
Skattebesparelse (1/3-del) kr. 5.900

Egen betaling (17.700 – 5.900) kr.  11.800

hallen får

du betaler



Eksempler på gaver og 
skattevirkning

Forudsætninger:
 2 personer
 Max fradrag
 1 år



Eksempler på gaver og 
skattevirkning

Gave til hallen kr.  35.400
Skattebesparelse (1/3-del) kr.  11.800

Egen betaling (17.700 – 5.900) kr.  23.600

hallen får

I betaler



Eksempler på gaver og 
skattevirkning
Generelt om lån:
 Aftale med Borbjerg Sparekasse om 

lempelige vilkår (Ingen etablerings-
omkostninger, rente på p.t. 4%, lempelig 
kreditvurdering, lang afvikling)

 Naturligvis også mulighed for eget 
pengeinstitut – så betragtes eksempler 
blot som inspiration!



Eksempler på gaver og 
skattevirkning
Forudsætninger:
 2 personer
 Max fradrag
 1 år
 Beløb lånes (nettobeløb)
 Lån afvikles over 10 år



Eksempler på gaver og 
skattevirkning
Gave til hallen kr. 35.400
Egen betaling (jf. tidl.) kr. 23.600
Lånebeløb kr. 23.600
Ydelse pr. måned før skat kr. 239
Ydelse pr. måned efter skat kr. 225*)

*) gns. over 10 år  - mindst i starten.



Lån med afvikling over 10 år
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Eksempler på gaver og 
skattevirkning
Forudsætninger:
 1 person
 Max fradrag
 1 år
 Beløb lånes (nettobeløb)
 Lån afvikles over 10 år



Eksempler på gaver og 
skattevirkning
Gave til hallen kr. 17.700
Egen betaling (jf. tidl.) kr. 11.800
Lånebeløb kr. 11.800
Ydelse pr. måned før skat kr. 120
Ydelse pr. måned efter skat kr. 113*)

*) gns. over 10 år  - mindst i starten.



Lån med afvikling over 10 år
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Eksempler på gaver og 
skattevirkning
Forudsætninger:
 2 personer
 Max fradrag
 1 år
 Beløb lånes (nettobeløb)
 Der betales kun rente – lån uden afvikling



Eksempler på gaver og 
skattevirkning
Gave til hallen kr. 35.400
Egen betaling (jf. tidl.) kr. 23.600
Lånebeløb kr. 23.600
Ydelse pr. måned før skat kr. 79
Ydelse pr. måned efter skat kr. 53



Lån uden afvikling – betal kun rente
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Hvad er målet?

.000 .000?124565433



Hvad er målet?
Er det realistisk?
 langt over 500 husstande + erhverv
 gns. 6.000 pr. husstand (Før skattefradrag)
 gns. 4.000 pr. husstand (Efter skattefradrag)
 i 2006 indsamlede man også over 3 mio. 

fra private
 hertil kommer så erhverv
 Husk dit bidrag behøver vi også!!



Betalingstidspunkt
 Når det er sikkert at udvidelsen skal 

bygges – betaling måske i 2024, 2025,
2026, 2027

 Evt. over flere år for at få mest muligt 
fradrag

 Betaling til DGI via konto i sparekassen
 I første gang er det et bindende tilsagn 

man giver



Indsamling/Tegning
 Indsamlingsperiode fra 25/2-23 kl. 9,00 til 11/3-

23 kl. 12,00
 Alle husstande besøges i perioden
 Der er sat indsamlernavn på alle husstande
 Start i Hallen – mød op der og giv dit bidrag – så 

gør du det nemmere for indsamlerne
 Indsamlere er tilstede
 Kaffe og rundstykker – sponcoret af SPAR 

Borbjerg og Borbjerg Sparekasse
 Fortrolighed / anonym gavebeløb



Indsamlergruppe
Steen Elkjær Jens Krog Kristian S Andersen
Jens Ladegaard John Brødbæk Jørgen Thoustrup
Mette Holmbo Karin Thomasen Frank Hauge
Rikke Toft Jørn Thomasen Steen Jensen

Tage Gundersen Poul Henning Christensen Frode Nielsen
Mogens Christensen Ole Andersen Kirsten Klynge
Bent Hedegård Leif Christensen Jens Nørgård
Bjørn Jacobsen Kim Toft Jørgen Brødbæk
Kristian Damgård Henrik Schrøder Torben Amstrup
Jesper Jacobsen Mathilde Traberg Larsen Leif Kristensen
Carsten Jacobsen Jørn Holm Larsen Henrik Kirkegaard
Steen Bjerrum Susanne Dixen



Øvrige bemærkninger

 Tag godt imod indsamlerne
 Tænk på fremtiden
 Det gælder Borbjerg Hvams fælles fremtid 

– intet mindre!!!



Øvrige bemærkninger

 Tro nu på det 
 Sidste gang virkede det måske også som 

en stor mundfuld, men det lykkedes
 Vi kan gøre det igen
 Vi skal holde gryden i kog
 Stilstand = tilbagegang



Øvrige bemærkninger

 Det vi sagde sidste gang (i 2006 og 2009) 
kom til at passe ….

 Byen har udviklet sig (Vibevej, 
Købmandsgade, 4 boliger efter gl. butik, 
nye huse i Hvam, ingen tomme huse, 
skolen er udvidet flere gange, ny 
købmandsbutik, hallen har det godt, 
udstykning måske på vej, m.fl.)



 Hvis ikke vi havde troet på det dengang –
hvordan havde det så set ud i dag?



Så kan jeg bedre lide at se dette !



Spørgsmål
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