
 

 

 
 
      
Til Ringkøbing Skjern Kommune 
Økonomiudvalget 
v/ Borgmester Hans Østergaard 
                     Skjern den 10. november 2021 
 
 
 
 
Ansøgning om forlængelse af den afdragsfrie periode på kulturcentrets kommunale lån 
 
I 2019 bevilgede Byrådet en 2-års forlængelse af den afdragsfrie periode på kulturcentrets 
kommunale lån, således at kulturcentret skal påbegynde afviklingen fra 2022. 
 
Økonomien herunder også likviditeten i Ringkøbing Skjern Kulturcenter er fortsat under pres – 
ikke mindst konsekvenserne afledt af coronakrisen og nu usikkerheden med den nye 3. bølger 
spiller negativt ind på Kulturcentrets fremtidige indtjeningsmuligheder. 
 
Selv om vi er måske burde være tilfredse med at have fået vendt tidligere års store 
driftsunderskud til et nulresultat, så presses likviditeten fortsat af, at vi de senere år kun lige har 
fået driften i plus og dermed ikke fået opsparet midler til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver 
eller nye investeringer, som ikke fra år 1 giver balance i driftsregnskabet. 
 
De seneste tre år viser driftsresultatet og likviditetsudviklingen følgende: 
 Driftsresultat  Likviditetsudvikling 
2018    +10.741 kr.       -343.830 kr.* 
2019    +38.884 kr.       -487.432 kr.* 
2020    +28.397 kr.       -275.244 kr.* 
* ekskl. 350.000 kr. i afdrag på vores gæld 
 
Driftsresultatet for 2021 forventes også at give et nulresultat, som dog afhænger meget af, 
hvordan virksomhederne og koncertbesøgende agerer i forbindelse med de nye stigninger i 
coronasmitten. Bliver de store julearrangementer aflyst ser virkeligheden helt anderledes ud.  
 
I 2025 udløber et Kommunekreditlån med kommunegaranti (oprindeligt 11,2 mio kr.), hvor 
kulturcentret afdrager 1.014.902 kr. pr. år. Det vil betyde, at vi kan påbegynde afviklingen af det 
kommunal lån med det aftalte afdrag på 350.000 kr. pr. år og samtidig skabe overskudslikviditet til 
ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver eller nye tiltag.  
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Derfor tillader vi os at søge kommunen om en 4 års forlængelse af den afdragsfrie periode på 
kulturcenterets kommunale lån således, at afdragsfriheden fortsætter i årene 2022-2025, 
hvorefter Kulturcentret afdrager 350.000 kr. pr. år fra 2026. 
Alternativt at Byrådet bevilger afdragsfrihed i årene 2022-2025 mod, at Kulturcentret afdrager 
450.000 kr. pr. år fra 2026 således, at afdragstiden fastholdes.  
 
  

Lånets fakta: 
 Restgæld:  6.663.000 kr. 
 Rentesats: Rentefri 
 Afdrag:  350.000 kr. pr. år men p.t. ingen afdrag, da kommunen har bevilget 
   afdragsfrihed i 2020 og 2021. 
 
  
 
 
 
Med venlig hilsen 
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Dorthe Marie Siersbæk  Jørgen Thomsen 
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