
Pederstrup 25.9.2021
Ansøgning

Fonden Grantoftegaard ansøger Ballerup Kommune om en afdragsordning for vores mellemværende. 9
Afdragsordningen vil være en økonomisk handsrækning til at overvinde en udfordring, der i høj grad er
opstået som følge af Corona krisen, som har pågået i væsentligt længere tid end forventet.

Fonden Grantoftegaard er en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er at anvende den .

økologiske grøntsagsproduktion og naturpleje som løftestang for udsatte borgere, der skal videre i
uddannelse eller beskæftigelse. I og med at landets jobcentre var mere eller mindre nedlukkede fra
11. marts 2020 frem til 15. april 2021, udeblev størstedelen af alle visitationer af borgere i
beskæftigelses- og uddannelsesforløb, hvilket udgør mere end 1/3 at Fondens indtægtsgrundlag.
Grundet den daglige, landbrugsmæssige drift, har det ikke været muligt at hjemsende de ordinært
ansætte og dermed opnå mulighed for at søge om lønkompensation, ligesom Fonden også er faldet udenfor
de øvrige, statslige kompensationsordninger.

Fondens økonomi var også foruden Corona pandemien udfordret, hvilket tidligere ansøgning af 31. august
2020 understreger. Her fik Fonden bevilliget en forlænget betalingsfrist på de lønninger, som Ballerup
Kommune tidligere varetog som leverandør af Fondens lønbogholderi, omhandlende følgende fakturaer:

Faktura nr. 03447271 2.643.686,62
Faktura nr. 03448508 602.988,35
Samlet: 3.246.674,97

Betalingsfristen blev forlænget til 31. december 2021 og formålet var, at der skulle skabes rum til at
implementere Fondens nye strategi og, ikke mindst, få konsolideret Grantoftegaards økonomiske grundlag.

Det har som følge af ovenstående ikke i perioden været muligt for Fonden Grantoftegaard at eksekvere fuldt
ud på den nye strategi i en sådan grad, at Fonden kan fremvise en positiv drift. Det er ledelsens klare
forventning, at strategien kan implementeres fuldt ud over de kommende 2-3 år.

Således anmoder Fonden Grantoftegaard om at der indgås en ti-årig aftale om tilbagebetaling at ovenstående
mellemværende. Med en sådan afdragsordning er ledelsen af den klare overbevisning, at der både er rum til at
sikre strategieksekvering samt sikre det fornødne investeringsrum og dermed bevare Fondens rammer— til
glæde og gavn for borgerne i målgruppen. Afdraget betales i to årlige rater den 15. april og den 15. oktober.

Vi håber at Økonomiudvalget er positivt indstillet over for denne ansøgning og ser frem til en behandling af
ovenstående.
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