Rebild Kommune
Kultur- og fritidsforvaltningen

Terndrup, den 16. november 2020

Anmodning om økonomisk hjælp
Det er med stor beklagelse, at vi tillader os at ansøge om økonomisk hjælp.
Fremtidsudsigterne er imidlertid meget sorte, idet vi ikke ser det muligt at genoprette
økonomien ved almindelig drift.
Vi var netop i en god gænge i Terndrup Idrætscenter, hvor vi havde knækket nøglen og
fået vores udlejning, cafeteria m.v. i gang.
Regnskaberne for de sidste år taler deres tydelige sprog:
2015
2016
2017
2018
2019

Underskud på 445.000 kr.
Underskud på 195.327 kr.
Overskud på 131.715 kr.
Overskud på
8.907 kr.
Overskud på 208.785 kr.

Så sprang bomben - coronaen kom og vi lukkede ned et par måneder. Heldigvis har Rebild
kommune støttet hele vejen både med støtte til TIC og foreningerne, der lejer lokaler hos
os.
Vi kunne desværre også hurtigt se, at uanset hvordan dette her gik, så ville vi komme til at
stå i en dårlig situation økonomisk på længere sigt. Og det har desværre holdt stik. Vi
besluttede så i bestyrelsen, at vi var nødt til at handle. Vi havde 4 fastansatte og det har vi
reduceret til 2. Vi har i stedet ansat medarbejdere på timeløn indtil vi ser, hvordan det går.
Noget som trækker den anden vej var, at vi har skullet ansætte et par medarbejdere til at
gøre yderligere rent, i alt omkring 40 timer pr. uge. Dette for at kunne løse de ekstra
rengøringsopgaver, der stilles for at kunne holde åbent for daglig brug af centret og for at
kunne afholde stævner m.v. Der skal være daglig rengøring af toilet og omklædningsrum,
afspritning mellem holdene og meget andet.
Vi vil her i 2020 komme ud med et estimeret underskud på ca. 200.000 kr. måske lidt
mindre. Vi havde håbet på et overskud på knap 100.000 kr., men det slog fejl. Vi mangler
især indtægter på:
Udleje af svømmehal 170.000 kr.
Arrangementer et sted mellem 25-50.000 kr.
Sponsorer 50.000 kr.

Vi har ligeledes fået repareret en del i svømmehallen, der jo ikke ved ombygningen blev
tilgodeset. Det drejer sig om vores egenbetaling vedrørende udskiftning af gulv i
svømmehallen og om søjlerne i varmtvandsbassin, som vi har fået dem repareret og malet.
Herudover er der blevet lavet en del reparationer, så centret i dag står rigtig flot.
Når vi påstår, at vi ikke kan afdrage underskuddet via almindelig drift, skyldes det, at vi
stadig har en del. vi skubber foran os, eks. udskiftning af hoved og bivandrør, i hallen,
banetov, bassintæppe, belysning samt teknik i svømmehallen.
Og så regner vi ikke med at kunne komme helskindet igennem 2021 på almindelig vis, hvis
coronaen ikke slipper sit tag og vi fortsat skal arbejde med restriktioner m.v.
Vi har lavet et budget 2021 hvor vi kommer ud med et overskud på 183.250 kr.og det ser
umiddelbart fint nok ud. Men vores største problem er likviditeten og også herunder, at vi
skal begynde at afdrage på det lån vi fik i forbindelse med ombygningen i 2015. Vi lånte
650.000 kr. og skal afdrage 65.000 kr. om året i de næste 10 år.
Vi har lavet et likviditetsbudget, der viser, at vi har et forventet træk på kassekreditten pr.
31/12-2020 på 428.000 kr. (vores max er 350.000). Det kommunale tilskud går ind lige først
i januar, så vi kommer i plus der med 120.000 kr. Men der skubber vi jo bare problemet
foran os, fordi vi allerede har brugt de penge, som vi skal afdrage på vores lån i juni
(kommunekredit). Det er ikke noget nyt, men det nye er, at vi ikke umiddelbart står til at
kunne tjene penge nok i 2021.
Vi har lavet et likviditetsbudget, der viser årene 2021, 22, 23, 24 og 2025. Det viser, at hvis
vi fortsætter sådan her, vil der ved udgangen af 2024 være et plus på kassekreditten. Vi
har en flink bank, men det er jo en lang periode inden der bliver ro på. Vi har tidligere haft
et max på kassekreditten på 125.000 kr. og det er ønskeligt for alle parter, at vi lander der
igen.
Vi søger om følgende:
Udsættelse af betaling af lånet på 650.000 kr. og yderligere forudbetaling af tilskud
på kr. 300.000 kr. med en samlet tilbagebetaling fra 2025.

Vi håber på en velvillig behandling af vores ansøgning.

Venlig hilsen

Denis Sabanovic
formand

Helle Astrup
kasserer

