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1 NAVN OG BELIGGENHED 

1.1 Markedsføringstiltagets navn er Aros Forsikring Donationen. 

1.2 Markedsføringstiltaget er finansieret af Aros Forsikring med hovedkontor i Viby J.  

 

2 FORMÅL 

2.1 Tiltaget har til formål at tildele økonomiske donationer til veteranklubber og -forenin-

ger, der har et formelt samarbejde med Aros Forsikring. 

2.2 Tiltaget er et socialt foretagende, der skal bidrage til at øge kendskabet til veterankø-

retøjer. Tiltaget har derfor til formål at sponsorere sociale såvel som faglige arrange-

menter, hvor veterankøretøjer danner rammen for arrangementet, samt i øvrigt at bi-

drage til at fremme kendskabet til veterankøretøjer og de dertilhørende lokale og na-

tionale klubber. 

 

3 SÆRLIGT OM TILTAGETS KARAKTER OG DISSE RETNINGSLINJER 

3.1 Tiltaget udgør et markedsføringsinitiativ under Aros Forsikring. 

3.2 Disse retningslinjer har til formål at udgøre et overordnet styringsværktøj for tiltaget. 

 

4 UDVALG 

4.1 Aros Forsikring har nedsat et udvalg bestående af tre medlemmer, der har det over-

ordnede ansvar for tiltaget, herunder ansøgningsproceduren.  

4.2 Medlemmerne i udvalget udpeges af direktionen i Aros Forsikring. 

4.3 Som medlemmer kan optages fastansatte medarbejdere i Aros Forsikring. Der kan des-

uden tilknyttet én ekstern repræsentant. 

4.4 Der afholdes møde i udvalget én gang pr. kvartal, hvor indkomne ansøgninger gen-

nemgås. Indkaldelse til møderne sker ved invitation, der afsendes per e-mail senest 14 

dage inden mødet. 

4.5 Samtlige medlemmer er møde- og stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuld-

magt.  

4.6 Dagsordenen for mødet skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
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2. Beretning for det forløbne kvartal. 

3. Behandling af indkomne ansøgninger. 

4. Indtræden/udtræden som medlem af udvalget. 

5. Eventuelt. 

4.7 Udvalget træffer beslutning ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af disse ret-

ningslinjer.  

 

5 ANSØGNINGSPROCEDUREN 

5.1 Indkomne ansøgninger registreres og arkiveres som ”Aros Forsikring Donationen” i 

Aros Forsikring. 

5.2 Ansøgningsfristen er henholdsvis 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. 

5.3 Krav til ansøgninger:  

1. …Klubbens kontaktoplysninger og angivelse af kontaktperson, idet det bemærkes, 

at klubben skal have et formelt samarbejde med Aros Forsikring. 

2. …Redegørelse for hvilket projekt der søges om; så præcist som muligt. 

3. …Beskrivelse af, hvem projektet kommer til gode, og hvor mange deltagere der for-

ventes. 

4. …Hvornår projektet gennemføres. 

5. …Ansøgningsdato. Det er ikke muligt at ansøge flere gange i samme kalenderår.  

6. …Budget, der begrunder det ansøgte beløb. 

7. …Projektet skal fotodokumenteres, så det kan offentliggøres på Aros Forsikrings 

hjemmeside og Facebookside. Ved ansøgningen skal ansøgeren derfor give sam-

tykke til markedsføring af projektet. 

5.4 Donationen støtter ikke:  

1. Enkeltpersoner. 

2. Fornyelse eller renovering af klublokaler. 

3. Klubbernes almindelige drift. 

4. Sponsorater af museer eller støtte i form af underskudsgaranti. 

5. Rejselegater eller studietilskud. 
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6 FINANSIERING OG SPONSORATER 

6.1 Aros Forsikring støtter hvert år per 1. januar markedsføringsinitiativet med 250.000 

kr. 

6.2 Eventuelle overskud fra forrige år kan overføres til det kommende år, i hvilken forbin-

delse Aros Forsikring alene tilfører likviditet, således at beholdningen til enhver tid per 

1. januar udgør 250.000 kr. 

6.3 Donationerne uddeles kvartalsvis i april, juli, oktober og januar. 

6.4 Aros Forsikring Donationen er udelukkende et økonomisk tilskud. Der kan maksimalt 

imødekommes en ansøgning med 20.000 kr. – og det uanset antal formål angivet i 

ansøgningen.  

6.5 Veteranklubber og -foreninger kan modtage tilskuddet uden skat. Det gælder dog kun 

for veteranklubber og -foreninger, der ikke har erhvervsmæssig aktivitet af nogen art.  

 

7 ÆNDRING AF RETNINGSLINJER 

7.1 Disse retningslinjer kan til enhver tid ændres af direktionen med et skriftligt varsel på 

14 dage.  

 

8 OPLØSNING   

8.1 Bestemmelse om opløsning af markedsføringstiltaget kan tages på et i dette øjemed 

særligt indkaldt møde af direktionen. 

 

SÅLEDES BESLUTTET AF AROS FORSIKRING, D. 1.MAJ. 2019 

 

 


