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6.        Anmodning fra Lindvedhallen om lånegaranti og 
driftstilskud

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en anmodning fra Lindvedhallen om en lånegaranti på maksimalt 3,5 
mio. kr. samt lokale- og driftstilskud i henhold til gældende regler i forbindelse med en 
tilbygning til hallen.

Økonomi

Lokaletilskudskontoen er i budget 2016 og efterfølgende år forhøjet med 150.000 kr./år, så 
der er taget højde for den forventede merudgift ved udbygning af Lindvedhallen.
 
Optager Lindvedhallen et lån på maksimalt 3,5 mio. kr., skal Hedensted Kommune deponere et 
beløb svarende til den del af anvendelsen af hallen, som henføres til kommunen.
I lignende sager er kommunens anvendelse af hallen vurderet til 70 % af den samlede 
udnyttelse af hallens timeforbrug. Hedensted Kommune skal dermed deponere 2,45 mio. kr. 
eller fratrække 2,45 mio. kr. fra kommunens låneramme, som er forudsat anvendt 100 %. Det 
deponerede beløb tæller ikke med i kommunens likviditet og vil kunne rummes inden for 
kassebeholdningens nuværende niveau. Det deponerede beløb friviges med 1/25 pr. år efter 
det første år af lånets løbetid.
 
Lindvedhallen har i øvrigt en sund økonomi, og det forventes, at driftsbudgettet som minimum 
vil balancere med de forventede udgifter og indtægter.
 
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ombygningen og renoveringen af Lindved Skole bliver skolens gymnastiksal 
nedrevet.
 
Da Lindvedhallen p.t. er fuldt udlejet, frygter foreningerne i Lindved, at de kan blive nødsaget 
til at lukke aktiviteter ned, hvis ikke der findes lokaler til erstatning for gymnastiksalen. 
 
Lindvedhallens bestyrelse har efter de nødvendige undersøgelser og sonderinger omkring en 
eventuel tilbygning til hallen truffet principbeslutning om at gå ind i projektet. Projektet 
indebærer en tilbygning på 474 kvadratmeter, der kan erstatte eksisterende gymnastiksal 
samt anvendes til andre formål.
 
For at finansiere anlægs- og driftsudgifter til tilbygningen anmoder Lindvedhallen Byrådet om 
tilsagn om følgende:

 Driftstilskud for Lindved Skoles brug af tilbygningen på 85.880 kr. 
 Lokaletilskud på 215 kr. pr. udlejet time
 Et kommunegaranteret lån på 3,5 mio. kr. uden gebyrer til finansiering af tilbygningen

 



Hedensted Kommune 
Byrådet 

Mødedato: 
27. januar 2016

Formand: 
[formand]

Sidetal:  2

Under forudsætning af ovennævnte tilsagn går bestyrelsen i gang med endelig udformning af 
tilbygningen, så denne forhåbentlig vil være klar til at afløse skolens gymnastiksal den 1. 
august 2017.
 
Peter Hûttel deltager i Udvalget for Politisk Koordination- & Økonomis behandling af sagen.

Administrationen indstiller, 11. januar 2016, pkt. 4:
at der gives en lånegaranti på maksimalt 3,5 mio. kr. 
at der gives drifts- og lokaletilskud som ansøgt finansieret inden for udvalgets driftsramme.

Udvalget for Fritid & Fællesskab, 11. januar 2016, pkt. 4:
Anbefales godkendt.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 18. januar 2016, pkt. 8:
Indstilles godkendt.

Kommunikation

Byrådets beslutning meddeles til Lindvedhallens bestyrelse.

Lovgrundlag

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

Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Ole Vind og Kim Hagsten Sørensen
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