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Åbent - Aars Golfklub - Henvendelse om ændret afvikling
af gældsforpligtelse.

Sagsnr.: 820-2014-7479
Doknr.:
820-2017-274122
Sagsbeh.: Ole Helk
Baggrund
Som meddelt i Økonomiudvalgets møde den 25. oktober 2017 har bestyrelsen for
Aars Golfklub henvendt sig med forslag lempelse med ændret gældsafvikling.
Sagsfremstilling
I henvendelse, der er vedlagt som bilag er følgende anført:


”Bestyrelsen i Aars Golfklub ser sig nødsaget til at søge om lempelse af afviklingen på lån pålydende 3 mio. kr. Som første afdrag indbetalte vi
100.000 kr., men dette var ikke i overensstemmelse med vores andre kreditorer. Vi har derfor i bestyrelsen forhandlet med de andre kreditorer for at
finde en løsning på denne sag – men uden held. Det må alt andet lige være i
alles interesse, at Vesthimmerlands Kommune bevarer ikke kun den største
golfklub i kommunen, men en klub som favner bredt, og hvor mange målgrupper er involveret og aktiveret.



Vedhæftet er et forslag på gældsafviklingen de næste 29 år. Som I vil se,
lægger vores forslag op til, at Aars Golfklub afvikler gælden inden for samme
tidsperiode, som den Vesthimmerlands Kommune har pålagt os. Altså er der
ikke tale om en forlængelse til afdragstiden på lånet. Der er blot tale om en
lempelse af omfanget på afdragsbeløbet på nuværende tidspunkt således, at
Aars Golfklub fremover kan tilbyde et attraktivt foreningsliv.



Bestyrelsen for Aars Golfklub håber, at Vesthimmerlands Kommune vil se
positivt på dette forslag, så vi kan komme videre i udviklingen af golfklubben
uden at have det økonomiske som en hæmsko”.

Vedlagt er det forslag der henvises til.
Lovgrundlag
Ikke aktuelt
Sagen afgøres i Byrådet gennem Økonomiudvalget.
Økonomi
Forslaget medfører, at der vil ske en tidsforskydning i indfrielse med et mindre afdrag de kommende 19 år med 34.000 kr. pr. år og større afdrag den følgende 10
år med 64.600 kr. pr. år.
Hele restgælden vil være indfriet efter 29 år.
Administrationen indstiller
— Økonomiudvalget drøfter forslaget og lempelse med ændret gældsafvikling fra
bestyrelsen for Aars Golfklub.
Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017

Fraværende: Kirsten Moesgaard
Økonomiudvalget besluttede, at der indbydes til møde mellem Jutlander Bank,
evt. andre kreditorer, Aars Golfklub, borgmester og viceborgmester.
Bilag
Låneoversigt VHK
Lempelse af gældsafvikling

820-2017-274150
820-2017-274146
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