
 

 

Hvorfor caféens gæster skal være medlemmer af Borgerforeningen  

 

Der er nogle, der undrer sig over, at man skal være medlem af Borgerforeningen 

for at komme i caféen. 

Det skal man fordi, vi ellers ikke kan sælge mad og drikkevarer og således ikke 

kan drive onsdagscaféen. 

At en forening som Hellested Borgerforening kan få lov til at sælge mad og drikke 

uden at være registreret som en restaurant skyldes, at det er tilladt over for en 

lukket kreds, som er medlemmer af foreningen. 

I så fald er man fritaget for momsregler og for de krav, der er til indretning af 

køkkener angående faciliteter og hygiejne. Der er heller ikke de samme krav til 

kokkenes/madlavernes uddannelse inden for hygiejne. 

Så vi håber, at I har forståelse for vores bestræbelser på at overbevise jer om 

nødvendigheden af, at alle der kommer i caféen er medlemmer. 

Det er selvfølgelig stadig helt i orden, at man tager gæster med, som ikke er 

medlemmer af foreningen. 

Et eventuelt overskud fra Hellesteds Onsdagscafe gives til formål, som støtter 

foreningens formål og virke.  

Vi takker for opbakningen til Borgerforeningens aktiviteter, som er med til at 

samle mange borgere i Hellested, Barup, Arnøje og Tåstrup som medlemmer. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Jævnfør: 

Uddrag fra pjece udgivet af  

”Center for frivilligt socialt arbejde”, en guide: 

Moms og foreninger 

Dette er en guide om de regler for moms, vi anbefaler, at I som en velgørende og/eller 

almennyttig forening sætter jer ind i. Kort fortalt afhænger jeres pligt til at afregne moms af 

hvilken slags salg og køb, der er tale om. 

Moms er en afgift på en vares salgspris. Moms opkræves af den, der sælger en vare. 

Indtægter som tilskud fra offentlige puljer og fonde eller kontingenter er ikke momspligtige, og I 

skal derfor ikke betale moms af dem – uanset hvor store de er. 

Når man sælger en vare eller har indtægter fra arrangementer, som er åbne for offentligheden, 

kan man som forening være momspligtig, hvis de årlige indtægter fra sådanne aktiviteter 

overstiger 50.000 kr. Denne guide giver jer et overblik over hvilke former for indtægter, der er 

momspligtige, og hvordan jeres momspligt er afhængig af jeres samlede omsætning.(…..) 

2. Foreninger med en omsætning over 50.000 kroner om året 

Hvis jeres forening sælger for mere end 50.000 kroner årligt, kan I vælge at være momsfritaget, 

hvis jeres forening er ”velgørende eller almennyttig”. 

For at blive betragtet som en velgørende eller almennyttig forening, skal I opfylde følgende 

punkter: 

• Jeres forening skal have et vedtægtsbestemt formål af velgørende eller almennyttig karakter 
• Salg af varer og ydelser skal ske i forbindelse med aktiviteter, der ligger inden for foreningens 

formål – fx salg i forbindelse med foreningens daglige arbejde og aktiviteter, samt salg af 
merchandise, mad og kurser til foreningens medlemmer og brugere 

• Overskuddet skal bruges til velgørende eller almennyttige formål, og der skal føres et regnskab, 
der kan dokumentere dette. Det velgørende eller almennyttige formål kan sagtens være 
foreningens eget - I behøver ikke at give overskuddet videre til andre 

• Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrenceforvridning – dvs. at foreningen ikke må sælge 
en vare væsentligt billigere, end den ville kunne sælges hos en privat udbyder. 

Normalt er der ikke tale om konkurrenceforvridning, når en forening sælger varer og ydelser 

som en service til medlemmerne eller en afgrænset kreds af brugere. Men det er 

konkurrenceforvridende og foreningen skal momsregistreres, hvis: 

• Jeres aktivitet som fx en cafe er offentlig tilgængelig, hvor alle kan komme 
• Priserne er væsentligt lavere end andre cafeer i området, (bl.a. fordi foreningens cafe ikke skal 

lægge moms oveni prisen) 
• Og foreningens momspligtige årlige indtægt på disse aktiviteter overstiger 50.000 kr. 

Hvis jeres forening opfylder kravene til en velgørende eller almennyttig forening, kan I vælge at 

være momsfritaget for salg af varer, og I behøver ikke at søge om fritagelse hos SKAT. 
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