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1. Facade projekt – finansiering – tilbud fra Nykredit: 

 
Jævnfør indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling punkt 3 – alternativ 1. 
På generalforsamlingen den 17. oktober 2020 blev det vedtaget at finansiere den da estimerede 
renoveringsudgift ved indbetaling af ekstra 12.000 kr/år pr. slusehus i 8 år. 
Bestyrelsen har bedt finansieringsrådgiver Lars Kyvsgaard (Slusen 42), Kyvsgaard Consulting, om at 
undersøge muligheden for en finansiering af udgiften på ca. 11 mio. kr gennem Nykredit Bank ved 
samme indbetaling pr. slusehusejer som nu, 12.000 kr/år. Med mulighed for at hver enkelt husejer kan 
egen financierer sin andel, som et engangsbeløb til foreningen. Lars Kyvsgaards forhandlinger med 
Nykredit Bank pågår. 
 
Finansieringsrådgiver Lars Kyvsgaard, Slusen 42, har indhentet et tilbud til Ejerforeningen Slusen fra 
Nykredit (med forbehold for endelig kreditbevilling) om finansiering af slusehusenes facaderenovering 
gennem optagelse af et 10-årigt banklån på 11 mio.kr uden krav om pant i vores huse. De nærmere 
vilkår for dette lån fremgår af nedenstående redegørelse. Lånet vil medføre en merudgift for den enkelte 
husejer på 1.000 kr/måned i forhold til den hidtidige indbetaling til facaderenoveringen, således at der i 
alt betales 2000,- pr. måned. 
 
Et flertal i bestyrelsen anbefaler dette lån og beder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at der 
indgås forhandlinger og aftale med Nykredit om de endelige vilkår for et sådant lån. 
 

 
 

Lars har vurderet og analyseret tilbuddet: 
 

1) Renten på lånet fra Nykredit til ejerforeningen er fastsat til 3.92%. Det er en fast rente i 10 år.  
2) Alternativet er, at de enkelte beboere optager et fastforrentet realkreditlån. Her er den faste rente 

inklusive bidrag på ca. 2%.  Omvendt skal den enkelte beboer optage et særskilt realkreditlån med 
pant i boligen. Her vil der være betydelig højere transaktionsomkostninger sammenholdt med, at 
Ejerforeningen hjemtager lånet fra Nykredit. 

 



3) Samlet set er det billigst at låne via Ejerforeningen, se nedenfor. Derudover sparer den enkelte 
beboer alt besværet med at hjemtage lånet. Det koster ca. 2.700 kr. per år ved et ejerforeningslån 
og knap 3.000 kr. gennem et personligt realkreditlån. 

4) Nykredit har nu accepteret, at lånebeløbet bliver reduceret, hvis enkelte beboere ønsker at betale 
kontant. Dermed kan de kontantbetalende beboere spare ovennævnte udgift på 2.700 kr. per år. 

5) De der har betalt kontant, fortsat hæfte med 1/54 andel af det tilbageværende lån. Risikoen for at 
lide tab på denne andel, vurderes dog at være teoretisk, da ejerforeningen har et pant per bolig på 
39.000 kr. som overstiger mere end 1 års rente og afdrag. 

 
Følgende fordele kan derfor fremhæves i forhold til finansieringen fra Nykredit:  

 
✓ Det skaber finansiel tryghed for alle beboere.  

 
✓ Det giver bestyrelsen en forhandlingsfordel i forhold til entreprenører, når Ejerforeningen kan 

dokumentere, at hele projekt er fuldt finansieret af den absolut førende bank indenfor 
ejendomsfinansiering.   
 

✓ Beboerne bibeholdes retten til at betale kontant  
 

✓ Finansieringen til Ejerforeningen er billigere sammenlignet med realkreditlån optaget af den enkelte 
beboer. 
 

✓ Det er en nemmere administrativ løsning at optage lånet gennem Ejerforeningen sammenholdt med, 
at hver enkel beboer skal optage et realkreditlån.  



 
 

 
Spørgsmål og svar til ovenstående: 

• Kan den enkelte ejer få rentefradrag? Det skal vi have undersøgt hos Beierholm. Bente undersøger 
sagen og vender tilbage. 

• Skal Nykredit have pant? Nej, de kender foreningen og har finansieret en del af boligerne. 
 

2. Evt. 
Vi har modtaget en henvendelse fra Ringkøbing-Skjern kommune idet 3 ejere har søgt dispensation om 
at må bruge boligen til helårs beboelse. Kommunen kan max give en tre årig dispensation. Bestyrelsen 
har ingen indvendinger. 

 


