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Notat - lovlighed af at yde tilskud til Hvalpsund Golfklub
Der ansøges om kommunal medfinansiering til en udgift på i alt 100.000 kr., jf. ansøgningen.
For at kommunen kan yde tilskuddet, skal der være hjemmel. Der er ikke hjemmel hertil i den skrevne
lovgivning.
Det skal derfor vurderes, om der er hjemmel i de uskrevne regler – den såkaldte kommunalfuldmagt.
Generelt:
Kommunalfuldmagten indeholder hjemmel til, at en kommune uden udtrykkelig lovhjemmel kan
gennemføre visse foranstaltninger af almennyttig karakter. Med denne hjemmel kan kommuner f.eks.
anlægge, eje og drive idrætsanlæg.
Foranstaltningen skal komme det kommunale fællesskab til gode, f.eks. ved at stilles til rådighed for alle
kommunens borgere eller grupper af borgere, som er afgrænset objektivt og sagligt.
Lige som kommunen selv kan anlægge, eje og drive foranstaltninger og tilbud som de beskrevne, kan
den også via kommunalfuldmagten yde støtte til foreninger, selvejende institutioner eller virksomheder,
der anlægger, ejer og/eller driver dem.
Kommunen skal her sikre sig, at kommunalfuldmagtens forudsætninger opfyldes, og kommunen skal
føre tilsyn med, at støtten anvendes som forudsat, at den alene kommer lovlige kommunale formål til
gode, og at den kommunale støtte ikke f.eks. kan trækkes ud af den modtagende forening eller
virksomhed som overskud for enkeltpersoner eller virke konkurrenceforvridende.
Konkret:
Det ansøgte tilskud ville uden tvivl have hjemmel i kommunalfuldmagten, hvis det var golfklubben – som
er en forening – der skulle afholde udgifterne til projektet.
Imidlertid er golfklubben kun lejer anlægget. Udlejer er Hvalpsund Golf ApS, som må betragtes som en
erhvervsvirksomhed, jf. selskabets vedtægter (formålet er erhvervsmæssigt og der er ikke en
bestemmelse om udbyttebegrænsning).
Ifølge lejekontrakten mellem parternet, er det udlejer, som ”har pligt til at renholde og vedligeholde
golfbaneanlægget samt alle øvrige arealer”.
Dette indebærer, at hvis kommunen yder tilskuddet til klubben, så er der tale om indirekte støtte til
selskabet.
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Kommunalfuldmagten giver som hovedregel ikke mulighed for, at kommunen kan yde økonomisk støtte
til erhvervsvirksomhed.
Imidlertid gælder der ifølge praksis den undtagelse herfra, at hvis kommunen selv lovligt kan varetage
den pågældende opgave (udlejning af golfanlæg), så kan kommunen også yde støtte til at en
erhvervsvirksomhed, der udfører opgaven..
Det er dog i denne situation to betingelser, der skal være opfyldt:



tilskuddet skal være øremærket til den bestemte opgave, og
som vilkår for at yde tilskuddet skal der stilles krav om indlevering af behørig dokumentation for,
at tilskuddet udelukkende er anvendt til den øremærkede opgave.

Konklusion:
Såfremt ovenstående betingelser er opfyldt, vil tilskuddet kunne ydes til golfklubben.
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