
Kommunalbestyrelsen i

Hedensted Kommune

Lindved 17.05.2016

Ansøgning om en udvidet lånegaranti i forbindelse med tilbygning til Lindved Hallen.

Lindved Hallen ansøger hermed om en ekstrabevilling udover de allerede bevilligede kr. 
3.500.000,- på kr. 1.500.000

Grundlaget for ansøgningen er følgende:

Vi har et totalt byggebudget på  kr. 5.600.000,-

Egenfinansiering kr.     600.000,-

Kommunal lånegarant (allerede bevilget) kr. 3.500.000,-

Ekstrabevilling kr. 1.500.000,-

Ud over totalbudgettet vil byggeriet indebære nogle væsentlige omkostninger til inventar og 
indretning. En masse ønsker fra brugersiden, som medfører omkostninger udover ovenstående. Vi 
forventer således en omkostning på mellem kr. 300 og 400.000,-, som ligeledes vil være 
egenfinansieret. Egen financieringen udgør således up front kr. ca. 1 mio.

I byggebudgettet er desuden indeholdt kr. 700.000,- til etablering af en springgrav med 
trampoliner og springmåtter, og bygningens mål er øget fra 16x24 m. til 18x32 m. 
Bygningsforøgelsen har vist sig at være en nødvendighed, for at springgraven i det hele taget kan 
anvendes på en korrekt måde.

Den helt afgørende årsag til vor ansøgning om yderligere kommunal lånegaranti er, at vi, efter at 
der er taget jordbundsprøver, har erfaret, at der skal foretages ekstra fundering ud over den 
normale fundering. Dette indebærer en ekstra omkostning for os på ca. kr. 1.000.000,- . Altså en 
meromkostning, som vi ikke forventede ved den 1. garantiansøgning.

Vi ansøger naturligvis alle relevante fonde om økonomisk støtte, og vi håber på, at det vil udmønte 
sig i noget positivt. Vi planlægger ligeledes en lokal indsamling i Lindved, hvor vi naturligvis også 
håber på et godt resultat.

Vi ansøger ikke om lånegarantien med den hensigt, at den skal anvendes fuldt ud. Vi vil låne så lidt 
som muligt i alles interesse, men støtten via fonde og indsamlinger er vi ikke selv herrer over. 



Vi håber naturligvis på Hedensted Kommunes velvilje. Det er meget vigtigt for os at have dette 
sikkerhedsnet, således at vi er sikre på, at byggeriet kan realiseres.

Kommunens tilsagn er en væsentlig forudsætning for næste step og fremsendelse af 
fondsansøgninger m.m.

Med venlig hilsen

Lindved Hallen

Egon Jul Hansen

Formand – telefon 20 32 15 76

NB: Lige til orientering; Lindved Hallen har opsagt samarbejdet med arkitektfirmaet Frost Larsen 
A/S som følge af en række ikke stipulerede omkostninger, hvilke forøgede vore byggeomkost-
ninger væsentligt, og i sig selv krævede en yderligere lånegaranti. Blandt andet, var der ikke taget 
højde for ventilation …

I stedet entrerer vi med A/S Dansk Halentreprise i Horsens. Vi har stor tiltro til dette samarbejde.


