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Hedensted Kommune 

Niels Espes Vej 8  

8722 Hedensted 

Hornsyld, den 19. maj 2016 

Anmodning om udvidelse af kommunegarantirammen 

Den 29. april 2015 tilkendegav Hedensted Kommunes byråd at Hornsyld Idrætscenter (HIC) 

kunne opnå en garantistillelse for et lån optaget hos Kommunekredit på 4,0 mio. kr. (ref: 

18.13.00-G0117-15). 

Projektet som der dengang blev søgt garanti til har imidlertid ændret sig en del.  

Hornsyld Idrætsforening (HIF) har ønsket , at det rum, der tidligere var indrettet som råt 

lokale og depot, nu udformes som et springcenter med to springgrave og to trampoliner. 

Dette påvirker byggeomkostningerne med + 1,125 mio. kr. inkl. moms. Se post 0.7+0.8 i 

medsendte projektbudget. 

Midlerne til dette springcenter søges hentet af HIF gennem indsamlinger, ansøgninger i puljer 

og gennem fundraising. Det er HIF's mål at hele merudgiften skal afdækkes på denne måde.  

Som bekendt kan en sådan proces tage lang tid. HIC ønsker imidlertid at igangsætte byggeriet  

under alle omstændigheder og påtager sig derved ansvaret for projektets gennemførelse.  

Udgifterne til anlæg af springcenter ses af medsendte byggebudget.  

Udgifterne til drift af springcenteret er udover lys og varme *), service og vedligehold 

af strækduge, springduge og -rammer, renter og ydelser på lån i alt ca. 68.000 kr. pr. 

år. 

*) Lys og varme var indregnet i forvejen i det "gamle" projekt.  

HIF har anslået at de ville kunne benytte faciliteterne 10-15 timer pr. uge i sæsonen (33 

uger), derudover estimeres det at nabo-idrætsforeninger vil kunne aftage timer i 

springcenteret i et tilsvarende omfang. Altså estimeret mellem 20 og 30 timer pr. uge.  

HIF køber i øjeblikket timer hos BGI akademiet til en oplyst pris på 550 kr./t. Ganske vist har de opnået 

en storkøbsrabat så timeprisen er lidt lavere. 

Hvis HIC budgetterer med en timepris på 385 kr./t (heraf kommer 215 kr. for leje af minisalen) kan 

budgettet holdes ved mindst salg af i alt 6 timer ugentligt. Dette anses for at være ”worst-case scenariet”. 
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Endvidere vil det være muligt for Skolen I Midten (SIM) at kunne disponere over multisal og 

springfaciliteterne i stil med nuværende rammeaftale. Det er naturligvis en forudsætning for brugen af 

springcenteret at det sker under kyndig vejledning af uddannede instruktører og efter aftale med HIC. 

 

Inkl. moms FØR ÆNDRING NU 

Multisal u/springcenter 4.650.000 0  

Multisal m/springcenter 0 + 1.125.000 5.750.000 

÷ HIF fundraising *) 0 ÷ 1.125.000 *) ÷ 1.125.000 

÷ HIC opsparing ÷ 500.000  ÷ 500.000 

Lånebehov 4.150.000 0 *) 5.250.000 *) 

Heri har HIC opsparet 500.000 kr. som bruges som ”udbetaling” til byggeriets igangsætning, hvilket 

stadigvæk er tilfældet. Lånebehovet er altså ikke ca 4,15 mio. kr. mere, men tværtimod 5,25 mio. kr. 

*) Forøgelsen af lånebehovet er set som et midlertidigt behov, idet HIF sætter alle sejl til for at skaffe 

beløbet, som de har forpligtet sig for over for HIC. HIC har så i mellemtiden lovet at ”mellemfinansiere” 

springcenter-delen, således at projektet kan komme i gang og etableres på én gang i forbindelse med 

opførelsen af resten af multisal-byggeriet. 

I håb om positiv tilkendegivelse og på vegne af Hornsyld Idrætscenter 

 

 

Michael Jonasen 

 

 

 

%  vedlagt kopi af nyt projektbudget 

%  vedlagt kopi af projekttegninger 

% vedlagt kopi af seneste årsregnskab (2015), hvori der er brugt ekstraordinært 752 tkr. på reparation af 

tag over gammelt indgangsparti (se s.11 midtfor). Dette har påvirket årets resultat således at der kun 

er 82 tkr. i årets overskud. Vi budgetter med at kunne betale ydelser og afdrag på fremtidig gæld. 


