Vedrørende 10.000 kroner indsat/tilbageført
Den 7. februar 2018 foreslår daværende næstformand i Bedsteforeningen Bodil Dichow via mail til en række af
modtagere både i og udenfor Bedsteforeningen, at hun indstilles til Benny Andersen Prisen 2018 og såfremt hun
vinder, så vil hun skænke præmien til Bedsteforeningen.
Bodil indstilles derfor fra flere forskellige sider og vinder førsteprisen, som er på 10.000 kroner.
Suppleant i Bedsteforeningens bestyrelse Heidi Christensen møder efter aftale med og ønske fra Bodil Dichow op til
prisoverrækkelsen 13.3.2018 på Bygholm Slot for at fotografere og filme begivenheden.
Allerede samme dag hvor Bodil offentliggøres som prisvinder og får landsdækkende anerkendelse, begynder hun at
”fiske” for at kunne få skattefradrag for gaven, som end slet ikke er overført til Bedsteforeningen på daværende
tidspunkt.
De link desangående, som hun derfor har fået tilsendt fra en veninde (advokat Lene Stener) og videresendt til mig
som kasserer viser sig at være ugyldige og jeg kontakter derpå SKAT for de aktuelle betingelser for skattefradrag.
Dette foregår via 3 forskellige mails/adresser eftersom det efterhånden ikke er nemt at komme i kontakt med SKAT.
Der hengår derpå omtrent 3 måneder, hvor der så sker to samtidige ting:
Bodil har pludselig indsat beløbet – dog fra hendes private konto – og jeg bliver ringet op af SKAT – se deres svar
nedfældet af mig i de pågældende bilag.
Kort fortalt, så er der lang vej for at blive godkendt som fradragsberettiget forening; minimum 300
kontingentbetalende medlemmer og derudover minimum 100 stabile gaveydere, som forpligter sig hver især til
årlige indbetalinger på minimum 200 kroner. Foreningen er ikke hverken nu eller senere ”skattepligtig” af gaver som
fx de 10.000 kroner. Jeg kontakter efterfølgende vores formand Tove Clausen:
Hvis der skal der være bare en minimal chance for at Bodil kan få skattefradrag, så skal beløbet overføres til
Bedsteforeningen fra hendes firmakonto. Vi bliver enige om at bede Bodil om oplysninger om hendes private
bankkonto for så at returnere beløbet, hvorefter det er en indbyrdes aftale, at Bodil igen overfører; denne gang dog
fra hendes firmakonto. 10.000 kroner er mange penge og hvis Bodil kunne få fradrag for hendes gavmildhed, så ville
vi gerne forsøge at bidrage dertil.
Efter returnering af de 10.000 kroner til Bodil går tiden; dagene bliver til uger og ugerne til måneder og pengene er
stadig ikke returneret. Bodil påmindes via mail af mig som kasserer 11.10.2018 og det kryptiske svar fra Bodil er, ”at
hun ikke kan overføre, da hendes firma er under rekonstruktion”.
30. oktober 2018 sender formand Tove så en mail til Bodil og spørger efter den lovede overførsel. Nu er svaret et
helt andet fra Bodil; nu hævder hun - helt forkert -, at det er sagt på et bestyrelsesmøde, at Bedsteforeningen slet
ikke har brug for pengene. Dette er absolut ikke korrekt; sandheden er at der bestemt er brug for pengene til
foreningens videre virke, det er blot endnu ikke aftalt, hvad beløbet konkret skal spenderes på.
Dokumentation for alt ovennævnte er at finde i pågældende bilag.
Kasserer/Susanne

