
Lån	  til	  foreninger	  m.v.	  
Frederikshavn	  Kommune	  har	  ved	  udgangen	  af	  2014	  registreret	  et	  udlån	  til	  foreninger	  m.v.	  på	  i	  alt	  57,9	  mio.	  
kr.,	  fordelt	  på	  135	  udlånsaftaler.	  

Der	  har	  i	  de	  3	  gamle	  kommuner,	  været	  forskellig	  praktisk	  for	  hvorledes	  disse	  lån	  blev	  givet	  –	  og	  til	  hvilke	  
formål.	  Og	  langt	  hovedparten	  af	  lånene	  er	  etableret	  før	  kommunesammenlægningen	  –	  det	  er	  ganske	  få	  der	  
er	  nyetablerede	  efter	  2007.	  

Efter	  kommunesammenlægningen	  har	  Frederikshavn	  Kommune	  administrer	  disse	  foreningslån,	  på	  bag-‐
grund	  af	  de	  vilkår	  der	  er	  aftalt	  på	  optagelsestidspunktet.	  	  

For	  hovedparten	  (ca.	  81	  %)	  af	  foreningslånene	  er	  vilkårene,	  at	  de	  forbliver	  indestående	  som	  lån	  i	  forenin-‐
gen	  indtil	  foreningen	  opløses	  –	  eller	  foreningens	  belånte	  bygning	  overgår	  til	  andet	  formål.	  For	  disse	  lån	  
gælder,	  at	  først	  når	  en	  af	  disse	  begivenheder	  indtræffer,	  forventer	  Frederikshavn	  Kommune	  at	  det	  optagne	  
lån	  indfries.	  	  

En	  anden	  del	  (ca.	  13	  %)af	  lånene	  til	  foreningerne	  er	  allerede	  under	  afvikling.	  Denne	  afvikling	  er	  aftalt	  på	  
lånetidspunktet	  –	  eller	  aftalt	  i	  forbindelse	  med	  en	  genforhandling	  af	  lånevilkårene.	  	  

Endelig	  er	  der	  en	  tredje	  gruppe	  af	  lån,	  nemlig	  dem	  hvor	  der	  ved	  udlånet	  er	  aftalt	  et	  tidspunkt	  for	  fremtidig	  
afvikling	  –	  men	  hvor	  dette	  tidspunkt	  endnu	  ikke	  er	  nået.	  Det	  drejer	  sig	  om	  ca.	  6	  %	  af	  de	  registrerede	  udlån.	  

For	  de	  to	  sidstnævnte	  grupper	  gælder,	  at	  det	  for	  foreningen	  har	  kendt	  fremtidige	  udgifter,	  som	  man	  har	  
kunnet	  indarbejde	  i	  sin	  planlægning,	  og	  få	  tilrettet	  budgetterne,	  så	  de	  indeholder	  de	  aftalte	  afdrag.	  Der	  kan	  
selvfølgelig	  komme	  begivenheder	  i	  foreningerne,	  som	  vil	  gøre	  det	  mere	  end	  svært	  at	  overholde	  allerede	  
indgåede	  aftaler.	  I	  sådanne	  situationer	  kan	  man	  have	  et	  ønske	  om,	  at	  få	  ændret	  på	  de	  indgåede	  aftaler.	  I	  så	  
fald	  er	  man	  velkommen	  til	  at	  rette	  henvendelse	  til	  kommunen,	  for	  at	  få	  en	  dialog	  om	  situationen.	  Man	  har	  
mulighed	  for	  at	  søge	  aftalen	  ændret.	  Det	  kan	  ske	  gennem	  ansøgning	  til	  Frederikshavn	  Kommunes	  Økono-‐
miudvalg,	  som	  har	  myndigheden	  på	  området,	  og	  træffer	  afgørelsen	  i	  alle	  sagerne.	  Om	  ansøgningen	  kan	  
imødekommes,	  afhænger	  af	  den	  konkrete	  situation.	  	  

Det	  er	  Frederikshavn	  Kommunes	  Økonomiafdeling	  der	  i	  dagligdagen	  administrerer	  de	  ydede	  lån.	  Her	  får	  vi	  
af	  og	  til	  henvendelser	  fra	  personer	  som	  f.eks.	  har	  overtaget	  en	  ny	  post	  i	  bestyrelsen,	  og	  undrer	  sig	  over	  
hvad	  det	  er	  for	  et	  lån	  foreningen	  har	  hos	  kommunen.	  Disse	  oplysninger	  kan	  over	  tid	  blive	  tabt,	  når	  der	  sker	  
udskiftning	  i	  foreningsbestyrelsen.	  Hvis	  du	  har	  et	  lån	  optaget	  i	  regnskabet,	  og	  ønsker	  at	  kende	  de	  nærmere	  
vilkår	  for	  lånet,	  er	  du	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  Økonomiafdelingen	  –	  Finansteamet	  –	  Steen	  Klarup	  (tlf.	  
9845	  8637	  –	  mail	  stkl@frederikshavn.dk)	  som	  kan	  give	  dig	  de	  ønskede	  oplysninger.	  

Frederikshavn	  den	  28.	  august	  2015	  	  

Steen	  Klarup	  


