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AB NJAL 

Ordinær generalforsamling 28. november 2018 

Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at kunne omlægge foreningens eksisterende realkreditlån i Nykredit 

med renteswap til nyt realkreditlån med forlænget løbetid. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Bestyrelsen overvåger i samråd med administrator og foreningens advokat foreningens lånesammensætning. 

Det har gennem de seneste år betydet, at flere af foreningens realkreditlån er omlagt til nye lån med noget 

lavere rente end de oprindelige lån og med betaling af afdrag. 

 

Foreningen har i dag kun et afdragsfrit realkreditlån i Nykredit A/S med variabel rente. Til lånet, med en 

hovedstol på kr. 51.492.000, er der knyttet en renteswapaftale. Renteswapaftalen udløber 30. december 2020. 

Renteswapaftalen har pr. regnskabets statusdag den 30. juni 2018 en negativ markedsværdi på kr. 5.826.506, 

men den negative markedsværdi falder løbende hen mod renteswappens udløb for til sidst at være nul. Lånet 

skal senest omlægges ved renteswapaftalens udløb den 30. december 2020. 

 

Det er endnu ikke rentabelt at omlægge realkreditlånet med renteswap. Men skulle det blive det på et 

tidspunkt i løbet af 2019, i det tilfælde at renten stiger, vil det være en fordel for foreningen, at bestyrelsen 

hurtigt kan omlægge lånet. 

 

Bestyrelsen har ifølge vedtægternes § 34 allerede en stående bemyndigelse til i samråd med administrator, til 

”omprioritering af ejendommens eksisterende gæld i kreditforeninger og pengeinstitutter”, men det er 

erfaringen, at realkreditterne ønsker en generalforsamlingsbeslutning vedrørende det konkrete lån der ønskes 

omlagt. 

 

For at kunne foretage omlægning af lånet uden at skulle afholde ekstraordinær generalforsamling, anser 

bestyrelsen det for relevant at få en bemyndigelse til at foretage denne omlægning. Derfor stilles følgende 

forslag: 

 

”Generalforsamlingen giver i perioden fra 28. november 2018 til 5. november 2019 bestyrelsen 

bemyndigelse til i samråd med administrator og foreningens advokat at omlægge foreningens 

eksisterende afdragsfrie realkreditlån i Nykredit med nominel restgæld kr. 51.492.000 med 

tilhørende renteswapaftale til udløb 30. december 2020 til nyt realkreditlån med forlænget 

løbetid og uden tilhørende renteswapaftale.” 

 

Bestyrelsen følger nu løbende udviklingen sammen med Nykredit. På nuværende tidspunkt kan bestyrelsen ikke 

lægge sig endeligt fast på valget af det nye realkreditforeningslån, men der arbejdes på, at det bliver et 30-årigt 

fastforrentet lån med afdragsbetaling. Bliver lånet omlagt inden 5. november 2019, vil bestyrelsen selvfølgelig 

orientere om omlægningen i referatet fra bestyrelsesmødet, hvor beslutningen træffes. 
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