
Velkommen 
 

Borgermøde 23. november 2015 
kl. 19,30 

i 
Hjerm Hallen 

 



Program 

 

•  Præsentation af Borbjerg Sparekasse 
•  Indsamling – hvorfor 
•  Lånefinansiering i Borbjerg Sparekasse med 

eksempler 
•  Øvrige bemærkninger 
•  Spørgsmål 
•  Afslutning 



Præsentation 

•  Mogens Christensen 
•  Direktør i Borbjerg Sparekasse siden 2003 
•  Bor i Borbjerg 
•  51 år 
•  Gift med Birgitte 
•  Har en datter på 21 år – Ditte Marie 
 



Præsentation 

•  Lokal og selvstændig siden 1871 
•  9 ansatte i alt 
•  Ligger i top med nøgletal 
•  Har udlånsvækst 
•  Tjener penge 
•  Almindelige privatkunder og mindre erhverv 
•  Kirketårnsprincip = lokal orienteret 
•  Hjerm er også lokal ….. 



… Hjerm er også lokal 

•  defineret som vort markedsområde 
•  støtter foreninger 

–  Hjerm Posten, Lindegården, Bazar, Julekalender, FDF, 
Byfest, IF m.fl. 

•  under 10 kilometer fra Borbjerg Sparekasse 
•  uddeler vore foldere 



… Hjerm er også lokal 



Indsamling er blevet et af  
vore varemærker 

•  Aktuel er Skave – hal nr. 2  
•  Vi har så været i Borbjerg, Ryde, Skave, 

Herrup, Ejsing og Kibæk – siden 2006 
•  Tidligere henvendelse fra Agger (købmand) og 

Mejdal m.fl. 
•  Alle med samme vilkår 
 



Borbjerg Sparekasses rolle i 
projektet 

•  Tilbudt indsamlingslån til finansiering af 
anpartskøb 

•  Sparringspartner  
– deltaget i møder med styregruppen 

•  Dialog om fremtidigt pengeinstitut i projektet 
 



Hvorfor indsamling ? 

•  En ny købmandsbutik koster mange penge 
•  Kreditforening (og pengeinstitutter) er tilbageholdende 

med at yde lån i øjeblikket 
–  alternativ anvendelse 
–  udkantsdanmark ? 
–  ingen personlig hæftelse 

•  Det signalerer lokal opbakning 
•  Det øger også ejerfornemmelsen og dermed lysten til 

at handle der fremover 
•  Det signalerer at der er sammenhold og gang i byen 



Hvorfor støtte projektet?   
•  Det styrker jeres lokalområde 
•  Det bliver mere attraktivt at bo i området 
•  Det øger bosætningslysten her 
•  Det sikrer dermed institutioner og dagpleje m.m. 

(synergi) 
•  Det øger omsætteligheden af jeres huse 
•  Det øger salgsprisen på jeres huse  
•  Det giver bedre belåningsmuligheder for jeres huse 
•  Man skal ikke køre til andre byer for at handle (= 

spare transportudgifter og ikke mindst tid) 



Hvorfor støtte projektet?   
•  Flere og bedre indkøbsmuligheder for områdets 

borgere (end hvis der ingen butik er) 
•  Samlingspunkt for flere generationer (man mødes 

lige) 
•  Købmanden støtter måske også lokale foreninger og 

lokale arrangementer (=endnu en sponsor) 
•  Hjerm bliver ikke en død by 
•  Kort sagt – så bliver I alle rigere når/hvis projektet 

gennemføres 
•  Find selv på flere …. 



Hvorfor støtte projektet?   



Tilbud fra  
Borbjerg Sparekasse 

Generelt om lån: 
 

•  Tilbud fra Borbjerg Sparekasse om lempelige vilkår 
•  ingen etableringsomkostninger  
•  rente på p.t. 4% p.a. (ÅOP 4,12%) 
•  lempelig kreditvurdering  
•  lang afvikling – op til 10 år 

•  Naturligvis også mulighed for eget pengeinstitut – så 
betragtes eksempler blot som inspiration! 

•  Sparekassen vil jo gerne have nye kunder J 



Eksempler på anpartstegning 

Flere modeller: 
 

•  Betale kontant (med egne penge) 
•  Låne med afvikling (alm. lån) (model 1) 
•  Låne og kun betale rente (stående lån) (model 2) 
 

 
NB: Ægtefællers/samlevers lån bør/må gerne slås sammen 



Eksempel 1 
Forudsætninger: 
•  1 person 
•  4 anparter – koster kr. 10.000 
•  lån kr. 10.000 – lånebehov 
•  Lån afvikles over 10 år (model 1) 
•  Ydelse kr. 101,25 pr. måned før skat  
•  Ydelse efter skat (1/3-del) kr. 95,25*) pr. måned 
 
*) gns. over 10 år  - lavest i starten 

 



Lån med afvikling over 10 år 
(model 1) 



Eksempel 2 
Forudsætninger: 
•  1 person 
•  4 anparter – koster kr. 10.000 
•  lån kr. 10.000 – lånebehov 
•  Der betales kun rente – lån uden afvikling (model 2)  
•  Ydelse pr. måned før skat   kr.         33,33 
•  Ydelse pr. måned efter skat   kr.         22,22 

 



Lån uden afvikling – betal kun 
rente (model 2) 



Hvad er målet? 

.?	 ?	 ?	 .	 0	 0	 0	? 
Hvad er mulig ? 

Tro på det ! 
Så lykkes det også J 



Praktik 
Når det er sikkert, at projektet gennemføres/målet er nået, så 
kontakter man Borbjerg Sparekasse 
• Vi skal bruge legitimation og årsopgørelse fra SKAT 
• Oplysning om antal anparter 
• Laver dokumenter klar  
• Kommer og skriver under 
• Vi udbetaler lån og overfører beløb til selskabet efter nærmere 
aftale med styregruppen 
• Ydelse kører via betalingsservice fremover 
• Vi indberetter rentefradrag og restgæld til skat hvert år 



Øvrige bemærkninger 
•  Tag godt imod kontaktpersonerne 
•  Overvej evt. at tegne flere anparter, hvis du allerede 

har tegnet 
•  Tænk på fremtiden 
•  Det gælder områdets fælles fremtid – intet mindre!!! 
•  Anpartsbeløbet er hemmeligt ? 
•  Også om man tegner eller ej J 

 



	
Held og lykke med anpartstegningen  

og projektet   
 

Vi er klar til at yde lån og hjælpe med 
anpartsfinansieringen 

J 



	
Støt projektet   

 
Nu – men også i fremtiden 

J 



 

Spørgsmål 



Tak for ordet 
 

Mogens Christensen 
Borbjerg Sparekasse 

mc@borbjergsparekasse.dk 
9610 9639 

 
Borbjerg Sparekasse 

                                                   vi ses … 


