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t er træls

Selv om solen i øjeblikket skinner lystigt, kan Industrimuseet ikke drives med sol-ener-
gi. Der skal penge til, og museumsinspektør Ole Puggaard er dybt bekymret over, at
museet nu er smidt ud af gruppen, der kan modtage pengegaver, som giveren kan
trække fra pa selvangivelsen.

HORSENS - Det er
træls - og det er helt
klart noget, vi vil kun-
ne mærke.

Ole Puggaard, leder af
Industrimuseet i Horsens,
er dybt bekymret over ud-
sigten til, at de, som frem-
over vil betænke museet
med kontante gayer, ikke
kan trække pengene fra i
skat.

Told- og Skattestyrelsen
har vret igennem listen
over institutioner, fore-
ninger og fonde, som har
haft ret til at kvittere for
pengegaver med et skatte-
fradrag.

En lang række af insti-
tutionerne og foreninger-
ne er blevet for små til at

være almennyttige, mener
Told- og Skattestyrelsen.
Kriteriet er, at ordningen
sikrer dem mindst 150.000
kr. om året i indtægt eller
formue, samt at der skal
vre mindst 150 givere omåret.

Lokalt rammer stram-

ningen bl.a. Elbæk
Folke-højskole, Den selvejende
institution Gylling
Hulvej Skole i Horsens,
Skanderborg Realskole,
Den selvejende institution
Stensballe	 Idrtsklubs
Ungdomsfond og Den selv-
ejende institution Vestbirk
Friskole.

Horsens Folkeblad har
vret i kontakt med fern af
de berate institutioner.
Fra de fire lyder meldin-
gen, at det selvfølgelig er
ærgerligt, at det er slut
med skattefradragene,
men at det ikke betyder
det store i hverdagen.

Kun pa Industrimuseet
rammes økonomien så
hårdt, at det bliver mrk-
bart.

Allerede ramt
Museet far typisk

70.000-80.000 kr. årligt
fra fem-seks givere.

- Vi har i forvejen ikke
for mange penge, siger Ole
Puggaard. Vi er en af den
slags institutioner, som pa
mange måder er

afhængige af, hvad vi far fra fonde,
fagforeninger og virksom-
heder. De vil måske være
mere tilbageholdende nu,
hvor skattefradraget ryger
sig en tur.

I forvejen er museets
økonomi mærket af, at
Vejle amtsråd har skåret

en fast state pAå 280.00Q
kr. årligt væk.

- Så vi ma finde pa et
eller andet for at fa det her

ndret. Vi har simpelthen
ikke råd til at miste de pen-
ge, siger museums-lede-
ren.

Hulvej og Vestbirk
På Hulvej Skole i Hor-

sens kommer der typisk et
par tusinde kr. ind årligt
fra en halv snes givere.
Derfor far Told- og Skatte-
styrelsens aktion ingen
stare betydning.

- Men det er alligevel lidt
rgerligt, for hvis folk kan

trække pengene fra, er de
jo nok mere tilbøjelige til
at give gaverne, siger sko-
leleder Gert Miller.

På Vestbirk Friskole
fortæller skoleleder Per
Moller Thomsen, at skolen
allerede har vret ude af
ordningen et par år.

- Vi var med, fordi det
gay medlemmerne af vores
statekreds mulighed for
at trkke deres kontin-
gent fra. Men vi nåede ikke
tilnærmelsesvis op på de
150.000 kr. om året eller de
150 givere. Derfor gled vi
ud. Og det har økonomisk
ikke nogen betydning.

Elbæk og Gylling
På Elbæk Folkehøjskole

havde ordningen med
skattefrihed stor betyd-
ning, da skolen blev opret-
tet i 1970 ' erne.

Siden har en del støttet
skolen, og der er folk, som
giver hvert år, men det
samlede beløb kommer ik-
ke tilnrmelsesvis op i
nærheden af 150.000. Ty-
pisk er det 5.000-10.000
kr. årligt med udsving op
til ca. 25.000 kr. i
umsår og i forbindelse med
byggeri.

- Den daglige drift berø-
res ikke af, at vi nu er røget
ud af ordningen. Men det
ville nu alligevel være rart
at kunne fa penge ind med
late om skattefradrag,
f. eks. hvis det igen bliver

nødvendigt at bygge, siger
skolens leder Johan Kirk-
mand.

For foreningen bag Gyl-
ling Mae er behovet for
fradraget fortid.

- Vi havde meget brug
for det i forbindelse med
istandsttelsen af møllen,
men nu er vi færdige, siger
Mogens Rasmussen, som
er med i bestyrelsen.

- Fremover er det drif-
ten, det gælder, og den kan
dækkes ind via medlems-
kontingenter, salg af post-
kort m.v.

Sagen tages op
Også andre steder i Ian-
det har Told- og Skattesty-

relsens sorterings-arbejde
vakt opsigt, og der er andre
institutioner, som deler
Industrimuseets bekym-
ring.

På den baggrund har He-
re politikere taget sagen op
og vil nu undersøge, om
reglerne skal ndres, eller
om de betrngte institu-
tioner kan hjlpes pa an-
den vis.

På listen over de, som er
røget ud sammen med In-
dustrimuseet, kan man
bl.a. finde Rungstedlund-
fonden, Den Gamle By i
Arhus og Det Kongelige
Bibliotek.
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