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Notat
Scenarier for økonomisk støtte til Ballerup Rideklub 

og tidligere praksis for økonomisk støtte til foreninger 
i Ballerup Kommune

To foreninger hjemmehørende i Ballerup Kommune har tidligere haft behov for, at 
Ballerup Kommune understøttede med økonomisk hjælp for foreningens overlevel-
se. 

BSF 
Indgåelse af låneaftale på 500.000 kr. i 2008 med en 10 års afdragsfri periode. I 
2018 blev den afdragsfri periode forlænget i 5 år frem til 2023. Fra og med 2023 
afdrages lånet med 50.000 kr. årligt, hvor beløbet modregnet i udbetalingen af det 
årlige aktivitetstilskud, som påvirker udbetalingen til foreningen i 2024. 

Triton
Kommunalt tilskud på 285.000 kr. i 2017 finansieret på ramme 40.35 via mindre-
forbrug. Derudover havde Triton likviditetsproblemer i 2019 og fik udbetalt aktivi-
tetstilskud på forskud. 
………………………………….

Ballerup Rideklub
Ballerup Rideklub er i en situation, hvor foreningen har behov for at øge likvidite-
ten, for blandt andet at kunne indkøbe nye rideskoleheste. 

Ballerup Rideklub er i økonomiske udfordringer på grund af Hestelovens bestem-
melser med øgede krav til boksareal og –højde, som krævede ombygning af Bal-
lerup Rideklubs to stalde. Det er Ballerup Kommune, der ejer bygningerne, og der-
for også Ballerup Kommunes ansvar at sikre for, at forholdene er lovlige, når kom-
munen lejer bygningerne ud.

Opførelse af ponystald i 2010 
jf. hestelovens bestemmeler med virkning fra 2011
Anlægsudgiften udgjorde 1,5 mio. kr., som blev finansieret af Ballerup Kommune, 
som et lån til Ballerup Rideklub. Det blev aftalt, at Ballerup Rideklub skulle afdrage 
anlægsudgiften med 100.000 kr. årligt til Ballerup Kommune i 15 år. Afdragsperio-
den løber fra 2011-2025. Ballerup Rideklub finansierer dermed selv for lovliggørelse 
af ponystalden og har i den forbindelse overholdt sin aftale om tilbagebetaling af 
lån.   
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Renovering af hestestald i 2019 
jf. hestelovens bestemmeler med virkning fra 2020
Anlægsudgiften udgjorde ca. 2,5 mio. kr., som blev finansieret af Ballerup Kommu-
ne. Det blev ved frigivelsen af anlægsmidler besluttet, at Ballerup Rideskole skulle 
medfinansiere lovliggørelsen af hestestalden ved en øget afgift for private hesteeje-
re. 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 5. marts 2019, punkt 36, at den 
øgede afgift indfases løbende, så afgiften stiger fra 250.000 til 275.000 kr. årligt i 
perioden 2020-2025. Fra og med 2026 øges afgiften til 325.000 kr. årligt. 

Ovennævnte betyder, at Ballerup Rideklub har udgifter til Ballerup Kommune for 
lovliggørelse af de to stalde på i alt 125.000 kr. årligt i perioden 2020-2025. 

Forslag til driftsaftale
Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår på baggrund af Ballerup Rideklubs 
økonomiske udfordringer og tidligere praksis, følgende muligheder for økonomisk 
hjælp til Ballerup Rideklub, som bliver indarbejdet i den nye driftsaftale med Bal-
lerup Rideklub i 2020. 

Scenarie 1

1) Indefrysning af gæld     
Ballerup Kommune indefryser Ballerup Rideklubs resterende gæld på 600.000 kr. 
Det bliver indarbejdet i driftsaftalen, at der bliver indgået en allonge til lånesaftalen 
om forlængelse af lånet frem til 2030 med en afdrags- og rentefri periode fra 2020-
2025.

Hermed frigøres i perioden 2020-2025 årligt 100.000 kr. til køb af heste. 

Beslutning herom træffes af Økonomiudvalget 

Scenarie 1 betyder en forøget likviditet for Ballerup Rideklub på 100.000 kr. årligt i 
perioden 2020-2025.  

Scenarie 2

1) Køb af aktiviteter  
Ballerup Kommune køber borgerrettede aktiviteter fra Ballerup Rideklub svarende 
til et årligt beløb på 80.000 kr. Forslag til aktiviteter for en årlig sum af 80.000 kr. 
fremgår af bilag. 

Eventuel beslutning om køb af ydelser for 80.000 kr. træffes og finansieres af Kul-
tur- og Fritidsudvalget, hvad angår 2020. En fremadrettet finansieringen af 80.000 
kr. årligt kræver politisk stillingtagen inden udløbet af 2020.

Idet der foreslås en række økonomiske tiltag i aftalen, foreslås det, at der indgås 
en 1-årlig aftale for 2020.
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Økonomiske konsekvenser ved scenarie 1 og 2

Tidligere praksis 

Ballerup Skovlunde Fodbold (BSF), låneaftale med afdragsfri periode 

Med baggrund i et underskud i forbindelse med afvikling af "Skovlunde Koncerten”, 
indgik Skovlunde IF Fodbold (i dag BSF) en låneaftale med Ballerup Kommune i ja-
nuar 2008 på 500.000 kr. Efter en 10 års afdragsfri periode skulle restgælden af-
vikles i 10 lige store afdrag med kr. 50.000 årligt, begyndende fra den 1. januar 
2018. 

BSF kom ud af regnskabsåret 2016-2017 med et underskud på 200.000 kr. På bag-
grund af møder mellem BSFs bestyrelse og Ballerup Kommune om foreningens øko-
nomiske situation, blev der fremlagt en sag med henblik på at sikre foreningens lik-
viditet til fortsat drift ved blandt andet at forlænge lånet til Ballerup Kommune. 
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Økonomiudvalget besluttede på møde 24. april 2018:

At lånet på 500.000 kr. forlænges med yderligere 5 år. Vilkårene for afdragelse af 
gælden forhandles med Ballerup-Skovlunde Fodbold.

Følgende vilkår er gældende og meddelt BSF: 
 Lånet er forlænget og rentefrit frem til 1. januar 2023
 Fra og med 1. januar 2023 afdrages lånet med 50.000 kr. årligt, der 

modregnes ved udbetalingen af det årlige aktivitetstilskud til foreningen
 Hver den 31. december beregnes renten bagud af restgælden med en rente-

sats svarende til hvad Ballerup Kommune kan opnå i indestående pengein-
stitut. BSF vil senest den 15. december blive oplyst om renteskrivning.   

Svømmeklubben Triton

Kommunalt tilskud

Svømmeklubben Triton havde i forbindelse med lukning af East Kilbride Badet i for-
bindelse med et renoveringsarbejde fået økonomiske problemer. 

Årsagerne til de økonomiske problemer var dels, at Triton havde måttet kompense-
re medlemmerne for en væsentlig kortere sæson både inden og efter sommerferien 
2017, dels at Triton havde oplevet et væsentligt tab af medlemmer, der havde fun-
det andre foreninger at svømme i.

På baggrund af møder med Tritons bestyrelse, blev der fremlagt sag for Kultur- og 
Fritidsudvalget om at yde et ekstra tilskud på 285.000 kr. til Triton. 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde 14. november 2017:

At Svømmeklubben Triton får et tilskud på 285.000 kr. til løsning af
klubbens akutte, økonomiske problemer, som afholdes inden for Kultur- og Fritids-
udvalgets ramme.

Tilskuddet blev finansieret over ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fri-
tidsaktiviteter mv. via mindreforbrug på tilskud til idrætsklinikområdet, på lokale-
tilskud til aftenskoleområdet, på tilskud til folkeoplysende foreninger samt elite-
kommunesamarbejdet, idet der året igennem var udvist mådehold. 

Udbetaling af aktivitetstilskud på forskud 

I 2019 manglede Triton likviditet og indgik en engangsaftale med Ballerup Kommu-
ne om udbetaling af aktivitetstilskud på forskud. Triton har ikke henvendt sig med 
en tilsvarende problematik i 2020. 


