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Hej Jeanette 
 
Jeg vedhæfter den økonomiske oversigt fra licitationen. Vi er oppe imod et marked, hvor morgendagen er ukendt ift. 
Priser. Vi har sammen med VITA fra start sagt at indkomne tilbud/priser skal være faste i byggeperioden, dette 
afspejler sig nok også i prisen. Vores behandling af låneansøgning ligger tilbage til efteråret 2021, hvilket nok også 
afspejler de ca. 20% stigning ift. budget. 
 
Vi skal derfor anmode om forhøjelse af lånegarantien på kr. 5.082.514,- inkl. moms.  Fra kr. 26.371.961,- inkl. moms 
til kr. 31.454.475 inkl. moms. Vi forventer at der i samme ombæring laves en forhøjelse af driftstilskuddet, så det 
stemmer overens med lånegarantien.  
 
Vi står naturligvis til rådighed med supplerende svar, hvis der er behov for dette 
 
God weekend 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Østergaard 
Formand Hornsyld Idrætscenter 
 

Fra: Jeanette Bjerregård Petersen <Jeanette.Petersen@Hedensted.dk>  
Sendt: 1. september 2022 10:54 
Til: Søren Østergaard <soe@kr-vvs.dk> 
Cc: Kia Skov Rosenbrock <Kia.Rosenbrock@hedensted.dk> 
Emne: SV: Renovering af Hornsyld Idrætscenters svømmehal 
 
Hej Søren. 
 
Jeg har brug for en ansøgning hvor lånebeløbet indgår samt en forklaring og dokumentation på hvad det er der gør 
at beløbet stiger. 
 
Hvis det ’kun’ er en forhøjelse af lånegarantien i søger om, kan vi forhåbentlig nå at få det med på møderne i 
økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september, men så skal jeg have ansøgningen inden på mandag den 5. 
september. Ellers kan vi først få den på dagsorden til kommunalbestyrelsen i oktober. 
 
Med venlig hilsen  
 
Jeanette Bjerregård Petersen 
Økonomikonsulent  
 
Budget og Styring  
Tofteskovvej 4,7130 Juelsminde 
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Jeanette.Petersen@Hedensted.dk 
 
www.hedensted.dk 
D:+4579755161 
T:79755000  
 

 
 
Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt 
 

Fra: Kia Skov Rosenbrock <Kia.Rosenbrock@hedensted.dk>  
Sendt: 30. august 2022 14:09 
Til: Jeanette Bjerregård Petersen <Jeanette.Petersen@Hedensted.dk> 
Emne: VS: Renovering af Hornsyld Idrætscenters svømmehal 
 
Hej Jeanette 
 
Jeg har i dag kort drøftet denne henvendelse med Morten. 
 
Kan vi snakke sammen, når du har tid onsdag ift. Om det er dig eller mig, der beder dem om at kontakte 
kommunekredit samt komme med dokumentation på behovet for forhøjelse af lånegaranti. 
 
Jeg bekræfter modtagelsen af mailen og skriver at vi vender tilbage. 
 
Med venlig hilsen  
 
Kia Skov Rosenbrock  
Idrætskonsulent  
 
Fritid og Fællesskab  
Stationsparken 1, 7160 Tørring  
Kia.Rosenbrock@hedensted.dk  
 
www.hedensted.dk  
M:+4521800435  
D:+4579755604  
T:79755000  
 

 
 
Send sikkert via Digital Post:www.hedensted.dk/kontakt  
 

 
Se Kulturkalenderen på kultur.hedensted.dk  

Fra: Søren Østergaard <soe@kr-vvs.dk> 
Sendt: tirsdag, august 30, 2022 10:17 AM 
Til: Kasper Glyngø <Kasper.Glyngoe@Hedensted.dk> 
Cc: lg@hicenter.dk <lg@hicenter.dk> 
Emne: Renovering af Hornsyld Idrætscenters svømmehal 
  
Hej Kasper 
  
Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Hornsyld Idrætscenter. 
  
Vi har netop modtaget licitationsresultatet på renovering af vores svømmehal. Vi må konstatere at vores 
budget/lånoptagelse på kr. 26.371.961,- inkl. moms IKKE rækker til de priser der er på opgaven. 
Licitationen/anlægsbudget lyder på kr. 31.454.475 inkl. moms. 
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Vi er allerede nu udfordret på leverancer på svømmebadsdelen. De skal afgive ordre på filtre inden udgangen af 
september for at få leverancer tidsnok til montage så svømmehallen kan opstarte igen i august 2023. Vi kører 
allerede nu på nedsat kraft i svømmehallen, da et sandfilter er ude af drift, og vi kan derfor kun køre til jul som 
planlagt, herefter bliver vi nødt til at lukke ned. 
  
Vi håber på en hurtigt sagsbehandling med udvidelse af vores lånegaranti, så vi kan komme videre. Vi står naturligvis 
til rådighed for supplerende spørgsmål og svar. Vi tager også gerne et møde med dig og jeres repræsentanter på 
dette område. 
  
Centerchef Lars Gyberg er CC på denne mail 
  
Med venlig hilsen 
  
Søren Østergaard 
Formand Hornsyld Idrætscenter 
23233722 


