
Ramløse Hallen Kirsebærvej 21, Ramløse, 3200 Helsinge - tlf. 4871 2444

Gribskov Kommune
att.: Kjeld Baggegaard Mortensen

Ramløse, den 19.1.2016

Omlægning af realkreditlån i Ramløse Hallen i forbindelse med vores projekt ”Liv I
Ramløse”

Hej Kjeld -tak for vores telefonsamtale i sidste uge.

Som oplyst har vi været i kontakt med Kim Valentin, Jørgen Simonsen og Kirsten Frandsen, der alle henviser til dig

omkring omlægning af vores lån i Ramløse Hallen, som er en selvejende institution.

Ramløse Hallens bestyrelsen har nu snart gennem 2 år arbejdet på et projekt vi kalder ”Liv I Ramløse”. Det består af 5

delprojekter, der indbefatter en multibane, motionscenter i hallen, nogle udendørs løberuter i Ramløse, nogle
overnatningshytter og en beachvolleybane. Et projekt til en samlet investering omkring kr. 3.300.000,-. På nuværende

tidspunkt har vi fået etableret vores multibane til en pris på ca. kr. l.000.000,-. Finansieret via diverse tilskud og med

stor hjælp fra Gribskov Kommune.

Nu skal vi til at etablere vores motionscenter i Ramløse Hallen, hvilket kræver en del ombygninger/forbedringer. Vi har

fra starten af meddelt både Kim Valentin og Jørgen Simonsen, at den hjælp vi har brug for af Gribskov Kommune er, at

forlænge løbetiden på et eksisterende realkreditlån uden at kommunens selvskyldnerkaution ændres i størrelse.

Fakta omkring vores realkreditlån er i dag for Ramløse hallen:

l. prioritet Nykredit,oprindeligt kr. 2.518.000; restgæld ult.2015 kr. l.329.297,86, 9,5 år restløbetid
2 prioritet Nykredit,0prindeligt kr. 6.800.000; restgæld ult.2015 kr. 4.228,958,25, 11.75 år restløbetid
3 prioritet Kommunen, opr. kr. 592.000,- restgæld ult.2015 kr. 4l6.786,67, rente/afdragsfrit
4 prioritet Kommunen, opr. kr. 698.900,- restgæld ult.2015 kr. 698.900,00, rente/afdragsfrit

Nykredit A/S har meddelt os, at Gribskov Kommune stiller selvskyldnerkaution på lånet med 2 prioritet med en

nedskrevet restgæld på kr. 4.228.958,25. Det er dags dato størrelsen på kommunens selvskylderkaution overfor

Nykredit A/S.

Ramløse Hallens bestyrelse har gennem det sidste års tid forsøgt at finde en samarbejdspartner, der er indstillet på at

stille nødvendige kreditfaciliteter til rådighed for vores projekt ”Liv I Ramløse”. Handelsbanken A/S i Helsinge ønsker

at samarbejde med Ramløse Hallen.
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Fakta omkring ny finansiering i Handelsbanken A/S:

Ramløse Hallen har modtaget følgende tilbud fra Handelsbanken A/S, hvor Ramløse Hallen modtager et provenue på
ca. kr. 1.000.000; til realisering af projektet ”Liv l Ramløse”.

l. prioritet Handelsbanken kr. 2.400.000,00, restgæld kr. 2.400.000,00, løbetid 20 år

2. prioritet Handelsbanken kr. 4.228.958,25, restgæld kr. 422895835, løbetid 20 år

følgende pantebreve skal selvfølgelig rykningspåtegnes ved optagelse af ovennævnte lån:

3. prioritet Kommunen kr. 592.000,00, restgæld kr. 4 16.786,67, rente/afdragsfrit
4. prioritet Kommunen kr. 698.900,00, restgæld kr. 698.900,00, rente/afdragsfrit

Gribskov Kommune skal således fortsat kun stille selvskylderkaution for nøjagtigt det samme beløb som tidligere med
kr. 4.228.958,25, dog bare overfor Handelsbanken.

Ramløse Hallen har således modtaget et finansieringstilbud der betyder vi kan realisere vores ”Liv l Ramløse” samtidig
med at Gribskov Kommunes kautionsforpligtelse ikke er ændret i beløbsstørrelse, hvilket vi pointeret fra starten.

Ramløse Hallens bestyrelse ser frem til en positiv tilbagemelding og ønsker såfremt Gribskov Kommune ikke på det
foreliggende grundlag har mulighed for at ændre sin kautionsforpligtelse, at indgå en yderligere dialog omkring hvilke
forudsætninger der vil muliggøre en omlægning af vores realkreditlån.

Vi er selvfølgelig til rådighed, såfremt der er yderligere spørgsmål til vores ansøgning.

Venli/g hilsen /7

ØSCRa lfallen, på vegne af hallens bestyrelse

Kontaktoplysninger:
Telefon: Per Drifte, 29625879, mail inf0@rif.dk, Ramløse Hallen telefon 48712444

Vedlagt:
kopi af tilbud fra Handelsbanken A/S, Helsinge
kopi af seneste terminskvittering fra Nykredit A/S
kopi af kautionserklæring fra Gribskov Kommune overfor Nykredit A/S
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