KULTURBOKSEN
i Bindslev

Følg projeket på Facebook:
www.facebook.com/Kulturboksen.Bindslev

Privat

DIT BIDRAG

KULTURBOKSEN - DIT BIDRAG
I forhistorien for Kulturboksen ligger et stort ønske fra
Bindslev-Tversted IF om at
etablere et attraktivt foreningsbaseret fitnesscenter.
I stedet for at bygge nyt
benyttede Bindslev-Tversted
IF sig af muligheden for at leje
sig ind og etablere et fitness
center i den 541 kvm centralt
beliggende erhvervsbygning
i Bindslev, som tidligere har
huset Nordjyske Bank.
Udover fitnesscenter rummer
visionen ”Kulturboksen” en
flersidet og ambitiøst projekt
for et Kultur- og aktivitetshus
der skal medvirke til at gøre

området endnu mere spændende at bo i og flytte til.
Fitnesscenter
kører på fjerde år, men.
For at kunne fuldføre visionen
”Kulturboksen” er der et stort
ønske om, at Bindslev-Tversted IF køber bygningen.
Vi har pt. modtaget støtte fra
LAG-Vendsyssel (0,01 mio.
kr.), matchningsmidler fra
Hjørring Kommune (0,02 mio.
kr.), Foreningen af Forsikringstagere i Forsikringsselskabet
Vendsyssel F.M.B.A (0,02
mio. kr.), Spar Nord Fonden
(0,05 mio. kr.), DIF & DGI´s

Foreningspulje (0,3 mio. kr.)
og Lokale- & Anlægsfonden
(0,1 mio. kr.) til etablering af
Fitness center og Multirum
for leg, læring og motorik
samt tilsagn fra ENV-Fonden
(0,45 mio. kr.)
Men vi mangler stadig midler
for at kunne købe bygningen.
Vi har gjort det før, og vi kan
gøre det igen...
Vi har før gjort det da Tannisbugt Hallen blev bygget
og lysanlægget på fodboldbanerne blev købt. Men også
de senere år har flere byer af
Bindslev-Tversted’s størrelse

haft god erfaring med at lave
penge indsamlinger, hvor de
lokale giver en penge gave til
sådanne fælles investeringer. I
Vrensted med 300 indbyggere
indsamlede man 800.000 kr.
til ombygning af den lukkede skole. I Tornby-Vidstrup
indsamlede man 1.000.000
kr. til en udbygning af Tornby
Hallen.
Målet er, at indsamle det
samme og vi håber på, at det
kan lykkes.
Hvad får jeg ud af mit
bidrag?
Du skal se dit bidrag som en
investering i en udvikling af
Bindslev-Tversted. I Kulturboksen vil folkeligheden fra

foreningslivet kombineres
med fitnesscentrets fleksibilitet og frihed i et unikt
miljø. Kulturboksen bliver et
spændende sted til glæde for
byens og omegnens borgere,
foreninger, børn og unge fra
skolen og institutioner. En
stor gevinst for os der bor i
området i dag, men også for
de næste generationer.
Hvordan giver jeg et bidrag?
Dit bidrag gives i form af en
penge gave, som skal indbetales på en hjemmeside, der
er oprettet i DGI. Følg denne
anvisning:
- Gå ind på DGI´s hjemmeside:
https://gaveindsamling.dgi.dk/,
hvor projektet hedder ”Køb af

KULTURBOKSEN i Bindslev”.
Herefter følges instruktionerne, som ender med at
man betaler med sit dankort.
Meget enkelt.
Hvordan er skattereglerne?
Både virksomheder og privatpersoner kan få skattefradrag
for pengegaver. Når man
betaler via DGI´s hjemmeside,
sørger DGI for at indberette
oplysninger til Skat. Dermed
får man skattefradrag for det
indbetalte beløb, uden at man
selv skal gøre noget.

For privatpersoner betyder
skattefradraget, at man reelt
kun betaler:
- 1.480 kr. hvis pengegaven er
2.000 kr.
- 3.700 kr. hvis pengegaven er
5.000 kr.
- 7.400 kr. hvis pengegaven er
10.000 kr.

Hvornår skal pengegaven
betales?
En pengegave på eksempelvis 4.000 kr. kan gives på to
måder.

Som privatperson kan man
få skattefradrag for gave
beløb op til max. 16.300 kr.
pr. år. Det skal man lige være
opmærksom på, hvis man
også giver gaver til andre
velgørende formål.

Model 2:
De 4.000 kr. indbetales af
flere omgange via DGI’s hjemmeside. Man skal selv gå ind
og foretage indbetalingen
hver gang. Eksempelvis den
01. december, den 01. januar,

Model 1:
De 4.000 kr. indbetales på én
gang via DGI’s hjemmeside.

den 01. februar og den 01.
marts.
Det vigtigste er, at den samlede betaling af 4.000 kr. sker
i indsamlingsperioden, der
løber fra den 01. november
2019 til 01. maj 2020.
Der vil løbende blive informeret om hvordan det går med
indsamlingen på facebook og
på infoskærmene
i Kulturboksen.

