Borgmesteren har anmodet om en redegørelse omkring forløbet og
baggrunden for sponsoratet til Hvidovre Badminton Club - HBC

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. maj 2002, at Hvidovre
Kommune indgik en sponsorkontrakt på 100.000 kr., henover en femårig
periode, med Hvidovre Badminton Club.
Aftalen blev genforhandlet og forlænget for endnu en femårig periode fra
2007 til den 30. juni 2012. I 2012 beslutter Kommunalbestyrelsen at afkorte
den gældende sponsorperiode fra daværende fem år til en periode på to år.
Indeværende kontrakt løber frem til og med 30. juni 2014.
Daværende Borgmester Britta Christensen har ved brev af 20. marts 2002
fremsendt følgende forslag til Økonomiudvalget i forbindelse med
sponsorat til Hvidovre Badminton Club:
”Følgende skrivelse sker på baggrund af et møde ønsket af HBC, hvor
formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Milton Graff Pedersen deltog
sammen med undertegnede.
HBC er som bekendt den eneste forening med privat hal, hvilket er
uforholdsmæssigt dyrt og belaster klubben mere end det ekstraordinære
lokaletilskud de allerede modtager.
Klubben har meget fine sportslige resultater, der profilerer såvel klubben
som kommunen. Bagsiden er desværre, at succes også kræver øgede
indtægter.
Jeg skal derfor foreslå Økonomiudvalget, at kommunen indgår et sponsorat
på 100.000 kr. foreløbigt for 5 år, og selvfølgelig under samme betingelser
som de øvrige sponsorater, vi har indgået”
Hvidovre Kommune overtog HBC Hallen pr. 1. december 2009 mod at yde
Hvidovre Badminton Club et lån på 1.000.000 kr. jf. indgået låneaftale af
17. december 2009.
Lånet ydes til HBC i forbindelse med en samlet sanering og rekonstruktion
af HBC’s økonomiske forhold.
Selve låneaftalen indeholder de nærmere bestemmelser om lånet og om
anvendelsen heraf. Det fremgår blandt andet, at lånet udbetales dels ved
øremærkede tilskud, der skal anvendes til betaling af HBC’s forfaldne
kreditorer, og dels som et driftstilskud, der udbetales i henhold til parternes
nærmere aftaler herom i henhold til det af kommunen godkendte
driftsbudget.
Lånet er rentefrit og afvikles i henhold til parternes nærmere aftale herom
med rimelige og realistiske afdrag, der fastsættes under hensyntagen til
HBC’s økonomiske formåen.
Hvidovre Badminton Club afdrager hvert år 50.000 kr. af det fulde årlige
sponsorat på 100.000 kr.
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HBC Hallen indgik pr. 1. december 2009 som en del af Frihedens
Idrætscenter.
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