
Notat vedr. låneramme mio. kr. 2,0 til brug for finansiering af renovering og 

udvidelse af vandingsanlæg i Asserbo Golf Club. 

Udarbejdet i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling d. 17. november 

2020. 

Tilbud fra Sparekassen Sjælland Fyn 

 
Kassekredit   
 
Forhøjes med mio. kr. 1,0 til i alt mio. kr. 2,45 
Rente pt. 4,90%. 
Provision pt. 0,00 %. 
Stiftelsesprovision kr. 9.000. 
Årlig nedskrivning af max. med t.kr. 100 første gang den 31-12-2021. 
 
Anlægslån nyt mio. kr. 1,0 

 
Rente p.t. 3%. 
Stiftelsesprovision kr. 9.000. 
Løbetid knap 10 år – md. yd. kr. 10.000. 
 
Sikkerhed i bestående ejerpantebrev stort t.kr. 1.450, der forhøjes med 2 mil. til t.kr. 3.450. 
Tinglysningsgebyr kr. 1.660. 
Stempel kr. 0, idet afgift parkeret stempel anvendes  
Ekspeditionsgebyr kr. 1.000 

Tanker bag finansieringen  

Bestyrelsen har arbejdet på at indhente tilbud om nyt realkreditlån til finansiering af det nye 

vandingsanlæg. Det har desværre ikke været muligt, hverken gennem vores tidligere bankforbindelse 

Nordea eller klubbens nuværende Sparekassen Sjælland Fyn.  

Konklusionen er, at det ikke er muligt at få lån på realkredit vilkår (og dermed fast rente) til golfklubber, 
medmindre finansieringen vedrører fast ejendom. Vi har også forespurgt Halsnæs Kommune om klubben, 
den største idrætsforening i kommunen, kunne få stillet en kommunekaution til brug for realkreditlån 
gennem Kommune Kredit. Desværre med negativt svar.  
 
Det er på dette grundlag ovenstående lånetilbud er fremkommet; ikke med fast rente, som vi ville have 

foretrukket, men med variabel rente.  

Klubben råder i dag over en kassekredit på mio. kr. 1,45. Denne trækkes der sjældent på; som oftest kun i 

juni og i januar/december, kort før de halvårlige kontingentindbetalinger. Klubben har derfor det meste af 

året et positivt indestående på denne konto. Klubben betaler ikke provision for trækningsretten.  

Tanken er derfor, at den primære finansiering kommer fra forhøjelse af kassekreditten med mio. kr. 1, der 

nedskrives over 10 år. Dertil kommer et banklån på op til mio. kr. 1 (det endelige beløb afgøres, når vi 

kender det endelige tilbud og vores likvide status efter dette års regnskab). Dette vil minimere 

rentebetalingen og afdragsprofilen i forhold til finansiering udelukkende ved et nyt banklån.  

Begge faciliteter er med variabel rente.  



Klubbens finansielle situation november 2020 

Klubben er pt finansieret med:  

1) Realkreditlån mio. kr. 7.5 der afdrages pt. med ca. tus. kr. 400 årligt  

(0,5% fast rente, restløbetid ca. 14 år)  

2) Kassekredit med fast trækningsret på mio. kr. 1,45  

(4,9% variabel rente, 0% provision)  

Ovenstående med pant i klubbens ejendomme, der er bogført til mio. kr. 11,7 
 
Gældsprocent før lånoptagelse = 30%  
Gældsprocent efter ny lånoptagelse mio. kr. 2 = 38%,  
af den offentlige ejendomsværdi mio. kr. 25, der er optaget i regnskabet.  
 
Den nye finansiering vil likviditetsmæssigt betyde en årlig ydelse på tus. kr. 120, såfremt det fulde lån 
optages, samt minimale renter på kassekreditten i de korte perioder der vil være træk på kreditten.  
I de seneste år har klubbens resultat efter renter, men inden afskrivninger udgjort:  

2016:  tus. kr. 634 
2017:  tus. kr. 525  
2018:  tus. kr. 578 
2019:  tus. kr. 307 
2020:  tus. kr. 800 (forventet)   
Gennemsnit = tus. kr. 570 
 
Ovenstående tal er et udtryk for, alt andet lige, det cashflow, der skabes fra driften i klubben til servicering 

af afdrag og fremtidige investeringer. Det kan ydermere overvejes, om løbetiden på realkreditlånet kan 

forlænges for at nedbringe afdragsbyrden på dette lån.  

På grundlag af ovenstående er det bestyrelsens vurdering, at det er forsvarligt at optage de omtalte 

kreditfaciliteter gennem Sparekassen Sjælland Fyn, og at det ud fra de nuværende kendte faktorer, vil være 

muligt for klubben at servicere den nye finansiering. 

 

Bestyrelsen den 3. november 2020 

 

 

 

   

 

 


