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45.        Ansøgning om lån med kommunal garanti - Hornsyld 
Idrætscenter

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om Hornsyld Idrætscenter kan optage lån med kommunal lånegaranti 
i Kommunekredit. Lånet skal finansiere en tilbygning til eksisterende bygningsmasse. 

Økonomi

Efter centrets indhentede tilbud (bilag vedhæftet) er der tale om en anlægsudgift på 4.312.500 
kr. Bestyrelsen for Hornsyld Idrætscenter har indhentet lånetilbud ved KommuneKredit på 4,0 
mio. kr., som naturligvis er betinget af Byrådets garantistillelse (Kommunekredits forslag til 
finansiering vedhæftet som bilag).
 
Hvis tilbygningen skal anvendes af Læring (skoler og institutioner) i dagtimerne, vil bygningen 
kunne sammenlignes med eksisterende selvejende gymnastiksale, som årligt modtager et 
driftstilskud på 84.000 kr. Hvis folkeoplysende foreninger (tilskudsberettigede) vil benytte 
lokaliteten i fritiden, vil indtægten for Hornsyld Idrætscenter være 211 kr. pr. time - heraf 
betales 70 pct. (147 kr.) af Hedensted Kommune og 30 pct. (64 kr.) af foreningerne. Den 
gennemsnitlige brug af de selvejende gymnastiksale i Barrit og Rask Mølle var i 2013/2014 - 
368 timer pr. sal. pr. år. En lignende aktivitet i Hornsyld Idrætscenter vil betyde en kommunal 
udgift på 54.000 kr. De samlede merudgifter til driftstilskud og lokaletilskud beløber sig 
således til 138.000 kr. Beløbet kan finansieres inden for Kultur & Fritids nuværende 
budgetramme. 
 
Optager Hornsyld Idrætscenter lån på 4 mio. kr., skal Hedensted Kommune deponere et beløb 
svarende til den del af anvendelsen af hallen, som henføres til kommunen (også selv om 
kommunen ikke meddeler lånegaranti). Kommunens anvendelse af hallen vurderes til 70 pct. 
af den samlede udnyttelse af hallens timeforbrug. Hedensted Kommune skal dermed deponere 
2,8 mio kr. på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponere obligationer med en 
tilsvarende kursværdi - eller fratrække 2,8 mio. kr. fra kommunens låneramme (som er 
forudsat anvendt 100 pct.). Det deponerede beløb tæller ikke med i kommunens likviditet, og 
vil kunne rummes inden for kassebeholdningens nuværende niveau. Det deponerede beløb 
frigives med 1/25 pr. år efter det første år af lånets løbetid.
 
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik

Hornsyld Idrætscenter består i dag af svømmehal, idrætshal, motionscenter, indoor 
cyklinglokale og cafe omgivet af velholdte attraktive udearealer, stier og boldbaner.  

Sagsfremstilling

Hornsyld Idrætscenter ønsker at forøge deres bygningsmasse med en sal på ca. 220 m2 og et 
mere råt lokale til cross-fitness og depot. Centrets bestyrelse forudser en større efterspørgsel 
og vil derfor udbygge for at kunne rumme flere forskellige aktiviteter end tilfældet er i dag. 
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Udvidelsen vil også kunne stimulere udefra kommende interessenter til at vælge centret som 
kursussted. Ligeledes vil det velfungerende køkken/cafe få yderligere en mulighed i forhold til 
attraktive arrangementer.
 
Skolen i Midten bakker op om initiativet og nævner, at muligheder vil forbedres for 

1. Holddelt undervisning 
2. Plads til større idrætshold 
3. Udvidet mulighed for undervisning med bevægelse 
4. Generel optimering af idrætsundervisningen ved ganske enkelt at få mere plads til 

udfoldelse 
5. Nye muligheder for at tilbyde alternative idrætsgrene i valgfag.

 
Centrets bestyrelse påpeger, at de som selvejende moderne idrætscenter bidrager til de 
kommunale kerneopgaver gennem kulturelle, læringsmæssige, sundhedsfremmende og 
fællesskabsstyrkende perspektiver. Hornsyld Idrætscenter vil arbejde for at øge omsætningen 
fra private brugere og derved gøre sig mindre afhængig af, at de kommunale tilskud 
reduceres. Centret er bevidst om balancen mellem det forretningsmæssige og servicen og 
vilkårne over for foreningerne. 
Det skønnes ikke, at lokaleudvidelsen påvirker andre selvejende institutioners kundegrundlag, 
men at det vil stimulere til mere fysissk aktivitet i lokalområdet. 

Administrationen indstiller, 2. marts 2015, pkt. 20:
at udvalget drøfter og tager stilling til, hvorvidt man vil anbefale et lån til Hornsyld 
Idrætscenter.

Udvalget for Fritid & Fællesskab, 2. marts 2015, pkt. 20:
Sagen udsat. 

Administrationen indstiller, 13. april 2015, pkt. 30:
at udvalget drøfter og tager stilling til, hvorvidt man vil anbefale et lån til Hornsyld 
Idrætscenter. 

Udvalget for Fritid & Fællesskab, 13. april 2015, pkt. 30:
Udvalget oversender sagen til byrådet.
 

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 20. april 2015, pkt. 65:
Indstilles godkendt.
Fraværende: Hans Kr. Skibby

Kommunikation

Den endelige beslutning i Byrådet meddeles til bestyrelsen for Hornsyld Idrætscenter. 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagtagning og meddelelse af garantier m.v., 
bekendtgørelse nr. 1580 af af 17. december 2013, § 3, stk. 1, nr. 3 og § 6, stk. 1 og 3

Beslutning
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Der meddeles en lånegaranti på 4. mio. kr., som medfører en deponering på 2,8 mio. 
kr.(70%).
Fraværende: Birgit Jakobsen
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