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Brenderup d. 16. november 2020 

 

Ansøgning om betalingsordning 

 

Kulturmix har modtaget et krav om tilbagebetaling af hele vores tilskud for 
2019 

Vi søger hermed om tilladelse til at betale i 3 rater således. 

 

Modregning af tilskud for 2. halvår 2020 (som ikke er udbetalt)  kr.  88.659,10 
Modregning i første rate af tilskud for 2021   kr.  95.042,15 
Modregning i anden rate af tilskud for 2021  kr.  95.042,15 

I alt      kr. 278.743,39 

 

Vi vil samtidig ansøge om kraftig nedsættelse af den straf vi er pålagt i 
forbindelse med for sen indsendelse af regnskab for 2019 
Og samtidig klage over at DOCAS systemet ikke virker til de tidsfrister der står 
i kommunens vilkår for aftenskoler. Dette er en væsentlig årsag til de 
forsinkelser der har været i vores indberetninger. Både tilskudsregnskaber og 
udenbys deltagere. 
Det er mere reglen end undtagelsen, at vi skal vente på, at DOCAS systemet 
kan arbejde som det er hensigten. 

 

Dem konkrete sag har følgende forløb: 

 10 januar besøger jeg DOCAS systemet for at genererer et 
tilskudsregnskab for 2019 

 Det kan imidlertid ikke lade sig gøre fordi systemet DOCAS ikke endnu 
har genereret en forespørgsel. 

 Vi bliver derfor nødt til at lave et foreløbigt tilskudsregnskab, i rene tal 
fra vores DOFPro, til vores revisor så det bliver muligt at gennemfører 
revision. 
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 Den 3. februar indsender jeg, via DOCAS, regnskab for 2019 
 Den 14. marts lukker alt ned pga. Corona 
 I hele marts, april og maj indtil 8 juli er vores administration nedlukket. 
 Efterfølgende har jeg svært ved at træffe alle for at indsamle 

underskrifter på regnskabet 
 Jeg er ikke tilstrækkelig opmærksom på alvorligheden i de tilsendte 

rykkere. 
 Den 2. oktober modtager jeg så en mail der kort fortæller at vi nu skal 

tilbagebetale hele tilskuddet for 2019 
 Den 4. eller 5. oktober indsender jeg så regnskabet med underskrifter, 

fuldstændig det samme regnskab som er indsendt via DOCAS den 3/2 
 Regnskabet er godkendt. 

 

Jeg vil gerne påpege følgende: 

Der er i afgørelsen ikke taget højde for COVID 19 og de begrænsninger der 
følger af dette. 
Der er heller ikke taget højde for det faktum at DOCAS ikke virker optimalt. 
Derudover vil jeg gerne argumenterer for at der sker en ændring således at 
straf ved for sen indsendelse af oplysninger bør stå i forhold til forseelsens 
omfang således at en idømt straf ikke fra førstedagen udmøntes som den 
maksimale straf der kan idømmes. 
 
Det ser man ingen andre steder i domstolspraksis. 

Med venlig hilsen 

 
 

Børge Jensen 

 

 

 

 

 

 


