Mellem

Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafdeling
Sollentuna Allé 1-3
2650 Hvidovre
(i det følgende kaldet: HIF)

og
Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
(i det følgende kaldet: kommunen)

er dags dato indgået følgende:

LÅNEAFTALE
(Herefter benævnt ”låneaftalen”)
Hvorefter kommunen yder HIF et rentefrit lån på kr. 400.000,00 skriver kroner fire hundrede
tusinde. Lånet ydes på de i låneaftalen nedenfor anførte betingelser og vilkår.
1. Anvendelse af lånet
1.1.

Lånet anvendes til indfrielse af HIFs kreditorer samt til HIFs drift.

1.2.

Lånet ydes til HIF og kan ikke overdrages til andre. HIF kan ikke give transport i
lånetilsagnet, stille det til sikkerhed for långivning eller på en anden måde råde over lånet til
anden brug end fastsat i denne låneaftale eller skriftligt godkendt af kommunen.

2. Renter og afdrag
2.1.

Lånet er rentefrit og afvikles ratemæssigt. Der afdrages med xx kr. årligt, og der stiles efter
en tilbagebetaling af lånet over 10 år, således at første betaling foreligger 1. december
2018 og sidste betaling foreligger 1. december 2022.

2.2.

Såfremt HIF’s egne finansieringsmuligheder forbedres – eksempelvis via modtagelse af
fondsstøtte, kommunale tilskud e.l. - skal disse beløb modregnes i lånet eller bruges til
hurtigere tilbagebetaling som ekstraordinært afdrag eller modregning i lånets hovedstol.

3. Indfrielse
3.1.

Lånet kan fra HIF’s side til enhver tid indfries helt ellers delvist.

3.2.

Bortset fra misligholdelse indestår gælden uopsigeligt fra kommunens side, indtil den er
færdigbetalt.

3.3.

I følgende tilfælde kan hele gælden dog kræves indfriet af kommunen:
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3.3.1. hvis en aftalt ydelse ikke betales senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er sendt ved
anbefalet brev. Påkravet skal være afsendt tidligst 14 dage efter forfaldsdagen, og påkravet
skal udtrykkeligt angive, at hele restgælden kan forlanges indfriet, hvis ydelsen ikke betales
inden fristens udløb eller parterne indgår anden aftale.
3.3.2. hvis HIF kommer under konkursbehandling.
3.3.3. hvis HIF træffer beslutning om likvidation eller opløsning eller på anden måde ophører med
at eksistere som en selvstændig juridisk person.
3.3.4. hvis HIF væsentligt misligholder øvrige forpligtigelser i henhold til denne låneaftale og ikke
retter op på situationen inden for 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom.
3.3.5. hvis HIF fravælger eller overdrager væsentlige dele af sine aktiver, uden forudgående
samtykke fra kommunen.
4. Øvrige bestemmelser
4.1.

Tvangsfuldbyrdelsesklausul: HIF erklærer med sin underskrift på nærværende dokument at
skylde kommunen 400.000 kr., og at nærværende dokument kan tjene som grundlag for
fuldbyrdelse af kravet i fogedretten, jf. retsplejelovens § 478.

4.2.

Hvis HIF optager andre lån, må en eventuel forrentning maksimalt svarer til normal
bankrente.

4.3.

HIF må ikke uden forudgående aftale med kommunen ændre i vedtægterne for Hvidovre
Idrætsforening, Fodboldafdelingen, herunder indføre regler om udbetaling af udbytte. HIF’s
nuværende vedtægter vedlægges som bilag 1 til nærværende aftale.

4.4.

Låneaftalen underskrives i to ligelydende eksemplarer, hvoraf hver part modtager et
eksemplar.

Sted:

Sted:

Dato:

Dato:

For Hvidovre Kommune:

For Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafdelingen:

__________________________________
Helle Adelborg, Borgmester

____________________________________
Lars Knudsen, Formand

__________________________________
Nich Bendtsen, Kommunaldirektør

____________________________________
Schott Skjoldborg Jørgensen, Kasserer
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Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed,
for så vidt angår Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafdeling:
Navn:
Stilling:
Bopæl:

Navn:
Stilling:
Bopæl:
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