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Særudgave september 2015
Nu er det ganske vist
Museet ER åbnet

Museet er åbent alle dage kl. 10-16 og i efterårsferien kl.
10-17. Kombibilletter kan købes på Kystcenteret og på
Jyllandsakvariet.

Medlemsadgang

Medlemmer af Maritimhistorisk Selskab har gratis adgang
til Sea War Museum (men ikke til de øvrige museer).
Museets nye hjemmeside hedder www.seawarmuseum.dk
og er nu aktiv. Nyhedsbrevene udgives dog kun på
www.maritimhistorisk.dk.

Mindeparken for
Jyllandsslaget

Maritimhistorisk Selskab har fået en henvendelse fra Den
selvejende institution ”Mindeparken for Jyllandsslaget”,
som arbejder på at etablere en storslået mindepark for de
faldne i verdens største søslag – Jyllandsslaget - som på
under eet døgn kostede næsten 9.000 mand livet, da den
tyske og engelske flåde udkæmpede slaget op langs
Jyllands vestkyst den 31. maj 1916.
Mindeparken etableres umiddelbart vest for Sea War
Museum Jutland i Thyborøn.

Økomomisk hjælp
International
mindeplads

MOMS-belastning

Hvorfor skal vi støtte?
En tungtvejende grund er, at det bliver Danmarks første
internationale memorial – et unikt mindesmærke i
verdensklasse til minde om en tragisk begivenhed, der
fandt i Nordsøen lige ud for det sted, hvor mindeparken
skal ligge.
En anden grund er, at opstillingen af mindeparken koster
flere millioner kroner, og momsen er en stor udgift, som
bør og kan minimeres.

MEN fritagelse hvis

101 gavegivere

Dette kan ske gennem moms-kompensations-ordningen,
som er en særlig ordning, hvor foreninger mv. kan ansøge
skattevæsenet om kompensation for momsudgifter, som de
ikke kan få refunderet på anden måde.
Momskompensationsordningen kræver, at mindeparken
godkendes efter ligningslovens § 8A som velgørende
organisation, og den skal derfor opfylde 5 betingelser, bl.a.
kravet om at der skal være mindst 101 gavegivere, der hver
giver kr. 200.

Skattefradrag

Godkendelsen vil også medføre, at private givere får
skattefradrag for gaven (max kr. 15.000). Virksomheder
der giver gave får fradrag uden begrænsning.

Bidrag med 200 kr.

Det er derfor bydende nødvendigt at skaffe mere end 101
bidragsydere a minimum kr. 200,- for at få ”Mindeparken”
godkendt som velgørende institution og dermed ”spare”
momsen, som jo udgør et betragteligt beløb.

Indvies i maj 2016

Da mindeparken meget gerne skal indvies allerede næste år
haster det med at få samlet de over 101 sponsorer – både til
i år (inden 1. december) og i starten af næste år 2016.

Bankkonto

Støtte indbetales til konto 7670 -0004964537
Du kan læse meget mere om Jyllandsslaget og
mindeparken på: http://www.jutlandbattlememorial.com/

Bestyrelsen anbefaler Bestyrelsen anbefaler, at projektet støttes med 200 kr. i år
at vi støtter projektet og 200 kr. igen i 2016, så momsfritagelsen bliver godkendt.
Ikke mere denne gang Uafhentede medlemskort ligger klar til udlevering ved
hvert arrangement. Elektronisk kopi kan stadig fås med
mail. Spørg hos sekretæren.
Og følg ellers med på www.maritimhistorisk.dk
Og så ses vi igen

Vi glæder os til at se jer til vore kommende arrangementer
i efterår og vinter
 d. 15.10. i Thorsminde
 d. 12.11. i Thyborøn
 d. 13.12. ved mindestenen syd for Thorsminde.

Medlemsannonce

Bøger sælges:
Holm Petersen + Rosendahl: Fra sejl til Diesel bd. I-III (bd. I med
beskadiget ryg) Kr. 850.H. C. Røder: Dansk skibsfarts renæssance i 2 bd. ( beskadiget
smudsbind) + De sejlede bare (indb.) i alt kr. 300.Kaj Lund (red.) Søens verden 3 bd – udkom 1959 – 1962 i hæfter
indb. i helshirting kr 350 eller i samlepermer kr. 250.Benny Boysen telf. 97568181 eller 21232381
mail: benny.boysen@mail.dk

Vor annoncesponsor

