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Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt 

Forslag: Gymnastikhøjskolen i Ollerup - lånegaranti 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Gymnastikhøjskolen i Ollerup 
Svendborgvej 3, Ollerup 
5762 Vester Skerninge 

Overordnet 
beskrivelse 

I foråret 2020 stod byggeriet af arenaen ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup 
færdigt. Byggeriet er delvist sponsoreret af A. P. Møller Fonden.  
Svendborg Kommune har desuden stillet garanti for optagelse af lån på op 
til 10 mio. kr. ved budgetforliget for 2019. 
 
Gymnastikhøjskolen I Ollerup oplever, at nedlukningen ift. Corona har 
svækket økonomien i en sådan grad, at der ikke er likviditet til at 
færdiggøre arenaen med det sidste inventar. 

Behov/ønsker Der resterer indkøb af borde, stole, springudstyr, den sidste del af 
stolesæderne til tribunen samt løst idrætsinventar til brug for foreninger og 
klubber.  
 

Økonomi Færdiggørelse af arenaen beløber sig til ca. 7,5 mio. kr. inkl. moms, hvoraf 
gymnastikhøjskolen har modtaget fondstilkendegivelser og stiller med 
egenfinansiering på i alt 1,5 mio. kr.  
 
Gymnastikhøjskolen ansøger om en kommunal lånegaranti på 5 mio. kr.  
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Såfremt kommunen stiller lånegaranti, skal der tilsvarende ske 
deponering, hvilket vil medføre et træk på kommunens disponible likviditet 
på 5 mio. kr.  

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Bilag vedlagt:  
 Budget 
 Flyer 

Projektets samlede 
udgift og periode 

5,0 mio. kr.   Snarest muligt 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet
P o l i t is k  bes lut n ing –  
pro jek t er ing 

Projektering 0

P o l i t is k  bes lut n ing –  
udf ø re ls e

Udførelse 0
Færdiggørelse 0

Sam let  an lægs pro jek t 0 0 0 0 0 0

Lånegaranti/deponering 5.000 5.000

Frigivelse af deponering over 25 år -200 -200 -200 -600

Afledt drift –  afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 5.000 -200 -200 -200 4.400

Økonomi
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