
Aarhus d. 28. Maj 2015 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Idræts Fond den 18. Maj på Aarhus Rådhus lokale 390 

 

Tilstede: Bent Hviid, Thomas Ahrentz, Steffen Wich, Henrik Puggård, Hans Petersen og Hans Schou. 

Desuden fra Idrætssamvirket Henrik Stampe og revisorerne fra PWC Michael Nielson og Claus Poulsen. 

Dagsorden til mødet: 

1. Velkomst 

2. Status (historik, Royal, revision etc.) 

3. Beløbsramme, økonomi og tidsplan 

4. Uddelinger (IS og EIA) 

5. Mødeplan 

6. Evt. 

Ad 2) 

Steffen Wich informerede om udfordringerne med oprettelse og bankokonto i Nordea samt oprettelsen af CVR nummer. Dette er nu sket og 

disse formalia er i orden. 

Revisorne fra PWC har haft vores setup til gennemsyn, og har haft en del bemærkninger. Revisorerne har præciseret at Aarhus Idræts Fond 

(AIF) er en fond som er oprettet til almennyttige formål, men som erhvervsdrivende fond. 

Fonden er stiftet pr. 1.12.2014 og har derfor ikke eksisteret som fond hele året 2014. På den baggrund kan AIF ikke modtaget penge fra Casino 

Royal fra hele regnskabsåret 2014, uden at modtageren bliver beskattet at udbetalte beløb.  

Der er dog allerede overført penge til AIF fra Casino Royal. Disse midler overføres til en konto hos Elite Idræts Aarhus (EIA). Begrundelsen for 

dette er, at EIA tidligere har modtaget økonomiske midler til uddeling fra Casino Royal. Pengene kan overføres herfra uden beskatning for 

modtageren. 

Status på økonomien er gengivet i bilag 1. 

Ad 3) 

Beløbsrammen for 2015 beror på det beløb som er udbetalt fra Royal Casino på baggrund af regnskabsåret 2014 i sponsorat. Det giver et 

samlet beløb på kr. 1.400.000 til uddeling i 2014 og 2015. Disse midler er sponsormidler fra Royal og udbetales gennem EIA.  

Beløbet der modtages i 2015 udbetales i 2016. Dette bliver sandsynligvis modellen fremadrettet. 

Ad 4) 

På baggrund af ansøgninger og indstillinger vil de idrætsudøvere og idrætsforeninger som fik tilsagn om penge den 23. Oktober 2014, modtage 

penge snarest. 

Ad 5) 

Næste møde i AIF afholdes den 19. August kl. 12:00 – 13:30 

Til mødet udarbejdes/fremsendes en oversigt over fremtidige møder og uddelinger. 
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