Redegørelse for FTKs økonomiske situation ultimo august 2018
Det kommer næppe som en overraskelse for nogen at FTKs økonomi for tiden er meget kritisk.
Grundene hertil er flere, og en af dem er at vi nu er ved slutningen af betalingen på hallånet,
hvilket betyder meget store afdrag på gælden (i 2017 ca kr 700.000). Furesø kommunes
haltilskudsordning er sådan, at FK kun betaler en tredjedel af afdraget på hallen. Det betyder at FTK
nu sammen med andre driftsudgifter selv skal finde ca 800.000 kr om året til driften af hallen.
Den eneste vej ud af dette problem er at omprioritere hallånet, hvilket med et 30 års lån vil
nedbringe vores egenfinansiering til 300.000 kr om året. Sammenkoblet med dette problem er, at
FK ønsker at sælge bane 5 og 6 for 5 mill, helst til FTK men ellers til HVT. Det virker upraktisk at
HVT skulle eje bane 5 og 6, når omklædningsfaciliteter og toiletter tilhører FTK. Derfor forhandler
FTK med kommunen om køb af bane 5 og 6. Et problem i disse forhandlinger er, at HVT ønsker
brugsretten til bane 5 og 6 pga deres større medlemstal. Gives HVT fuld ret til bane 5 og 6 er
problemet så, hvad de skal betale FTK for denne ret, hvis vi ejer banerne og derfor har alle
udgifterne. Dette forhandles der om for øjeblikket.
Følgende opsummeres FTKs egenbetaling ved forskellige scenarier:
1) FTK køber ikke bane 5 og 6 men lægger lånet om. Ydelsen ved et 30 års lån bliver ca
107.000 kr/år , hvoraf kr 58.000 er rente. Efter diverse kommunale tilskud bliver FTKs
egenudgift til hallens drift derefter ca 300.000 kr/år
2) FTK køber bane 5 og 6 for 5 mill og lægger lånet om. Ydelsen ved et 30 års lån bliver ca
462.000 kr/år, hvoraf 170.000 kr er rente. Efter de kommunale tilskud bliver FTKs
egenudgift til hallens drift derefter ca 514.000 kr/år

Desværre kan alle FTKs økonomiske problemer ikke løses ved nedbringelse af udgifterne til
indendørsbanerne. I skrivende stund er kassekreditten på minus 446.000 kr, hvilket betyder at vi
ikke kan betale lønninger og termin på hallen ved udgangen af august. På generalforsamlingen vil
bestyrelsen forelægge en økonomisk opretningsplan, hvor bestyrelsen bla vil bede
generalforsamlingen godkende at FTK, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt, vil udbyde et
medlemslån på op til kr 400.000 til 8 % pa og et års løbetid. Et sådant lån vil ikke koste klubben
noget, idet vi betaler 9,25% på kassekreditten. Nærmere herom og de øvrige tiltag vil blive fremlagt
på generalforsamlingen.

