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Beslutningstema
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til FDF Hvidovres ansøgning om støtte til
renteudgifter i forbindelse med omlægning af foreningens realkreditlån i Ingeborglejeren.
Endvidere skal udvalget udtale sig i forhold til en forlængelse af tilskud til afdrag på lånene i
Ingeborg, så der igen indledes en ny 10-årig periode, hvor foreningen kan modtage
lokaletilskud for udgiften til ydelsen på realkreditlånet.

Indstilling
Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget
1. at godkende FDF Hvidovres ansøgning om omlægning af realkreditlån
2. at udtale sig til Kultur- og Fritidsudvalget om FDF Hvidovres ansøgning om en fornyet
10-årig periode vedrørende aftale om lokaletilskud indeholdende afdrag på realkreditlån

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2019
Ad 1. Godkendt.
Ad 2. Anbefales godkendt.

Afbud:
Arne Bech
Maria Durhuus
Kim Helmersen
Connie Wilhjelm
Sagsfremstilling
Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
Ingeborglejeren blev oprindeligt opført af Frederiksborg Amts Spare- og Lånekasse i
1942.
FDF Hvidovre overtog lejren i 1989 og drev lejeren indtil den nedbrændte i sommeren 2008,
angiveligt som følge af arbejde med tagrenovering (tagpap).
Et nyt Ingeborg blev opført i 2010, og blev finansieret via overførelsen af lånet fra det gamle
Ingeborg, forsikringserstatning, tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og et tillægslån ydet af
Hvidovre Kommune.
Ingeborglejren er beliggende direkte ned til Roskilde Fjord ved Store Havelse i Halsnæs
Kommune.
FDF Hvidovre driver Ingeborg som et stort aktiv for foreningen med mange besøgende fra
spejdergrupper, skoler, institutioner virksomheder og private.
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 gav udvalget dispensation til at yde
lokaletilskud med den til enhver tid gældende procenttilskudssats, til renter og afdrag til lån.
Dispensationen vedrørende tilskud til afdrag er gældende i 10 år, hvorefter den skal tages op
til vurdering.
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FDF Hvidovre anmoder om, at Hvidovre Kommune godkender at FDF Hvidovre foretager
låneomlægning af kontantlån i Ingeborgs restgæld på 2.944.498 kr.
FDF Hvidovre anmoder samtidig om forlængelse af den periode hvor Hvidovre Kommune yder
tilskud til afdrag på lånene i Ingeborg. Således vil der igen indledes en ny 10-årig periode,
hvor foreningen kan modtage lokaletilskud for udgiften til ydelsen på lånet.
Administrationen bemærker at lokaletilskudsreglerne er som følgende:
Tilskuddet udgør max. 72 % af driftsudgifter. Hvis mere end 10 % af foreningens aktive
medlemmer er over 25 år nedsættes driftstilskuddet forholdsmæssigt.
For egne lokaler (inklusive haller og lejrpladser) ydes der tilskud til:
 Renter af prioritetsgæld
 Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen
 Udgifter til almindelig vedligeholdelse
 Opvarmning
 Belysning
 Rengøring
 Evt. fornødent tilsyn
Kan foreningen ikke opgøre lokaleforbruget til aktiviteter for børn og unge særskilt, beregnes
lokaletilskuddet på baggrund af medlems-/deltager-sammensætningen i foreningen som
helhed.

Politiske beslutninger og aftaler
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 15. december 2009, at FDF Hvidovres
ansøgning om øget låneramme til det nye Ingeborg returneredes til Folkeoplysningsudvalget til
fornyet behandling og dialog med FDF.
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 gav udvalget dispensation til at yde
tilskud med den til enhver tid gældende procenttilskudssats til renter og afdrag til et lån på
3.575.000 kr.
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015, blev FDF Hvidovres ansøgning om
omlægning af lån samt fornyelse af fornyet 10-årig periode vedr. aftale om lokaletilskud
godkendt.

Økonomiske konsekvenser
Med omlægning af kontantlån i Ingeborgs restgæld på 2.944.498 kr. vil der årligt være en
besparelse på ca. 10.000 kr. på ydelsen.
Lokaletilskuddet til foreningen vil blive reduceret med ca. 7.700 kr. årligt svarende til
lokaletilskudsprocenten (pt. 72%) af de 10.000 kr.
Administrationen bemærker at midler der dækker lokaletilskud ligger under
Folkeoplysningsudvalgets ressortområde.

Retsgrundlag
Jf. Folkeoplysningslovens § 25 og Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 15 gives der alene
tilskud til den del, der omhandler renterne på lånene.
§ 15 giver ikke hjemmel om til tilskud til afdrag på lånet. Tilskud til afdrag kan gives efter
kommunalfuldmagtsreglerne, hvorefter kommunen lovligt kan støtte foreninger.
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