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Hvor bliver foreningernes støtte kroner af? 

I foråret 2015 indstillede Elite Gaming udlodning af midler fra div Spille haller. 

For Atlet klubben AK Frem, 8920 Randers, betyder det 45.000.-kr mindre at drive idræts klub for. 

Pr 29.dec modtager spillehaller og Foreninger en mail om der ikke vil blive udbetalt midler for 2015, på 

trods af der er indbetalt midler fra div. Spille haller. Elite Gaming forsøger at retfærdiggøre denne handling 

med henvisning til skat kræver 18,6 mil. Tilbage pga. uretmæssig udbetaling til nogle fiktive foreninger. Elite 

Gaming henviser også til at Skat ikke har givet Elite Gaming en vejledning i, hvilke krav der skal opfyldes fra 

foreningernes side, for at være berettiget til modtagelse af udlodnings midler. 

Sluttelig skriver Elite Gaming , de er klar over det giver alvorlige økonomiske problemer i mange klubber, 

men håber på forståelse. Vi kan ikke betale regninger med god forståelse. 

En helt Grotesk situation, da Elite Gaming henhøre under Danske Spil, som står under den danske stat. 

I foråret har alle vi ”lovlydige foreninger” sendt Elite Gaming de nødvendige papirer, der dokumenter vi er 

berettiget til udlodnings midler i henhold til gældende lovgivning. Den samme lovgivning som har fungeret i 

årevis. Derfor lyder det højst besynderligt, at der ikke kan gives klare svar at arbejde efter. 

Pr 8. dec. vedtager folketinget en række ændringer til den nuværende spille lov. Hvor muligheden for 

udlodning til foreninger ophæves, i stedet tilføres der under Skat en midlertidig ordning, som foreningerne 

kan søge. 

På vegne af vores forening Atlet Klubben AK Frem, 8920 Randers har jeg følgende 3 spørgsmål. 

Hvornår kommer der en afklaring Skat og Elite Gaming imellem, således der kan udbetales midler for 2015. 

For vores Klubs vedkommende er det mere end 45.000.-kr det drejer sig om. Penge som mange frivillige har 

arbejdet for at tjene ind så det kan tilgodese arbejdet i vores idræts klub. 

Der laves en midlertidig ordning, når denne ordning udløber, er der så ikke længere mulighed for foreninger 

at søge/modtage tilskud fra udlodnings midler? 

Hvilken værdi tillægger jeres parti det frivillige arbejde der foregår i foreninger landet over, og hvordan 

forestiller i jer de skal drives i fremtiden, når både stat og kommune skruer ned for tilskuddene. Det bliver 

svært at få frivillige kassere når der ikke er midler til at betale regninger med. 

Der er sikkert nogle der har snydt med udlodnings midler, ligesom der er nogle der snyder med kontant 

hjælp, sygedag penge etc. Men derfor stopper man jo ikke udbetalingen, til alle dem der er berettiget. Det 

har man valgt at gøre i denne sag? 



Det er en uholdbar situation for mange foreninger. Derfor forventer Vi et svar med handlings plan inden for 

14 dage. Vi er mange der ser vigtigheden af den danske forenings kultur, som bidrager til at gøre unge 

mennesker til hele mennesker, der er bevidste om de værdier det danske samfund bygger på. Og vil derfor 

ikke lade os nøjes med svar uden konkret handlings plan. 

Venlig hilsen 

Henning Roed 

AK Frem 


