
 
Onsdag d. 2. marts 2022 

Til ejerne af Slusen 1-54, 6960 Hvide Sande 
 
 
Vedr. finansiering af facaderenovering. ___________________________________________               
 
Kære Ejer 
 
De sidste mange måneder er der brugt mange kræfter på at sikre en god finansieringsmodel med 
Nykredit, som kan imødekomme dels de beboere, som ønsker at betale kontant og dels, de beboere 
som ønsker at optage et fælles lån. Det er nu lykkedes at få bevilliget finansiering af 1. etape. 
 
Selve renoveringsprojektet er ikke blevet dyrere end vedtaget på den ekstraordinære 
generalforsamlingen den 28. november 2021. Som oplyst på generalforsamlingen er en del af de 
sydvendte vinduespartier rådnet i karmtræet. Vi havde forventet, at det kunne repareres for et rimeligt 
beløb. Efter dialog med de indbudte entreprenører er konklusionen dog, at en udskiftning er den 
fornuftige langsigtede løsning. Derfor har vi inkluderet udskiftning af vinduespartier med råddent 
karmtræ i projektet. Byggeledelse og tilsyn m.m. har beklageligvis ikke været inkluderet i 
renoveringsprojektet, hvorfor udgifterne bliver højere end oprindelig forventet. 
 
Vi havde forventet en betaling på 182.000 kr. pr bolig, men især pga. udskiftningen af de sydvendte 
vinduespartier er beløbet steget til 220.000 kr. pr bolig.  
 
Ejere der betaler kontant: 
Der skal indbetales i alt 220.000 kr. 

1. etape (husene 1-13) skal indbetale med forfald den 1. maj 2022 
2. etape (husene 14-34) skal indbetale med forfald den 1. januar 2023 
3. etape (husene 35-54) skal betale med forfald den 1. januar 2024 

 
Ejere der optager fælles lån: 
For de ejere med finansiering via ejerforeningen, har Nykredit tilbudt at forhøje lånet til 220.000 kr. 
Ligeledes har Nykredit tilbudt en forlængelse af lånet fra 10 år til 12,75 år for dermed at sikre, at 
låneydelsen på 1.861 kr. per måned per bolig er uændret. Ligeledes er renten fortsat fastsat til 3,92% 
p.a. 
 
Vi har indsendt en ansøgning til Skat om en forhåndsgodkendelse af fradragsretten for renteudgifter. 
Det ser ud, at vi får delvis (30/54) fradragsret, men vi vender tilbage, når vi har afsluttet drøftelserne 
med Skat. 
 
Når hele projektet er tilendebragt i efteråret 2024, vil økonomien blive opgjort, og hvis vi har betalt for 
meget, får vi pengene retur, og ligeledes hvis vi har betalt for lidt, skal vi af med penge.  
 
Hvis nogle af kontantbetalerne vil overgå til låneaftalen eller omvendt, hører vi gerne indenfor 5 
hverdage fra jer. Vi vil derefter tage kontakt til banken og se hvad vi kan gøre. Kontaktperson er vores 
kasserer Bente Bertelsen bb@dilling.com. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
Ferieprojekt Hvide Sande Sluse 


