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Referat Ekstraordinær Generalforsamling på Vestegnens Rideklub 
 

Tid Den 24. november 2021 kl. 18.00-18.30 

Sted Gammel rytterstue 

Dirigent Dorthe Sabroe 

Referent Nataline Frydendahl Jensen 

 

 
  

Agenda 
 

1. Velkommen ved Formanden 
2. Valg af Dirigent og Referent 
3. Behandling af sagen: Indfrielse af VER´s lån i Danske Bank 

a. Sagsfremstilling ved Kasserer 
b. Bilag A præsenteres 
c. Afstemning af bestyrelsens forslag til beslutning 

4. Mødet slut 
 

 

 
 
Pkt. 1. Formanden bød velkommen 
Bestyrelsen har d. 3/11/2021 begæret denne ekstraordinær generalforsamling for at behandle 
punktet: Indfrielse af et ældre lån.  
Grundet at det er en ekstraordinær generalforsamling, vil der ikke kunne behandles yderligere emner. 
Der henvises til næste ordinære generalforsamling i marts 2022. 
 
Pkt. 2. Dorthe Sabroe er valgt som Dirigent og Nataline Frydendahl Jensen er valgt som Referent. 
 
Pkt. 3. 
Sagsfremstilling: 
 
VER har et lån i Danske Bank, som bestyrelsen ønsker medlemmernes godkendelse til at vi indfrier. 
Følgende årsager støtter, at indfrielse af lånet er en god beslutning: 

• Renten er langt højere end dagens lånemarked tilsiger, og den kan ikke forhandles yderligere 
ned. 

• Vi betaler derudover negativ rente på indestående på driftskontoen. 
• Egenkapitalen er stor nok til, at vi kan gøre det. Der står foreløbig 236.000 kr tilbage ved en 

indfrielse og den vurderes til at holde med nuværende driftsprofil. 
• Hvis vi skal investere i nye projekter, bør der optages et nyt billigere lån. Besparelserne i 

renter vil mere end dække startomkostninger til et nyt lån. 
 
Lidt flere fakta: 

• I 2022 kommer vi til at betale ca. 36.000 kr. i renter for dette lån, samt en negativ rente på 
ca. 6.000 kr. af vores indestående kapital.  

• Begge rentesatser på hhv. 6,5% (lån) og 0,75% (indestående) er forsøgt forhandlet ned uden 
held. 

• Der er ingen specielle betingelser i forbindelse med evt. indfrielse af banklånet. Det kan med 
få dages varsel indfries helt eller delvist.  

• Der ligger et pantebrev i ejendommen, som anbefales ikke at aflyse, da det vil spare os for 
omkostninger og besvær ved behov for et evt. nyt lån hos Danske Bank.  

• Endvidere bliver det enklere evt. at skifte bank, hvis vi opnår bedre finansieringsvilkår til 
investeringer. 

• Se Bilag A  




