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Ansøgning til Lolland-Falsters stiftsråd om lån 
(sendes i 1 eksemplar gennem provstiudvalget) 

 
Der henvises til de vedlagte ALMINDELIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDBETALING OG 

AFVIKLING AF BEVILGEDE LÅN AF LOLLAND-FALSTERS STIFTSMIDLER 

 

 

 

A. ANSØGER:       menighedsråd 

 

 

 

B. KORT BESKRIVELSE AF ARBEJDET: 

 

Vedrører (sæt X): Kirken , Kirkegården , Præsteboligen , Forpagtergården , 

Præstegårdsjord/skov , Andet  (hvad?):      

 

Hvad skal udføres? 

      

      

      

 

Forv. startdato:      (dd-mdr-år) Forv. slutdato:      (dd-mdr-år) 

 



 

   2 

 

C. FINANSIERINGSPLAN: 

1. Lån af stiftsmidlerne       kr. 

2. Ligningsmidler (herunder opsparede)       kr. 

3. Andet:       kr. 

Samlede udgifter       kr. 

 

 

 

D. HVILKEN LØBETID ØNSKES FOR LÅNET?       år 

 

 

 

E. KIRKESKATPROCENTEN 

I indeværende år:               % I forrige år:               % 

 

 

 

F. SÆRLIGE FORHOLD AF BETYDNING FOR ANDRAGENDETS BEHANDLING: 

      

 

 

 

 

DATO:  UNDERSKRIFT: 
 

 

Kontaktperson: 

 

Navn :       

Adresse :       

Telefon :        

 (evt. stempel) 



 

   3 

 

PROVSTIUDVALGETS ERKLÆRING:  
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Almindelige bestemmelser  

vedrørende udbetaling og afvikling af bevilgede lån af  

Lolland-Falsters stiftsmidler 

 

 

 

Afvikling og forrentning 

 

Renten er variabel og fastsættes af stiftsrådet for et år ad gangen. 

Første afdrag på stiftsmiddellånet forfalder til betaling første termin 

(juni/december terminer) efter at lånet er udbetalt helt eller delvist 

(allerede efter udbetaling af en første lånerate). 

 

Lånet afvikles med løbende lige store afdrag, således at første afdrag 

beregnes i forhold til det samlede bevilgede lån. Renten beregnes alene af 

det faktisk udbetalte lånebeløb. I særlige tilfælde – typisk hvor 

menighedsrådet i forbindelse med sin budgetlægning ikke har haft rimelig 

mulighed for at forudse nødvendigheden af visse udgiftskrævende 

foranstaltninger – vil stiftsrådet dog kunne acceptere en kortere 

udskydelse af betaling af første afdrag på lånet. 

 

Henstand med betaling af rente kan ikke ydes. 

 

Anmodning om udsættelse af betaling af første afdrag bør så vidt muligt 

fremsættes i forbindelse med indgivelse af selve låneansøgningen, d.v.s. i 

forbindelse med det pågældende projektoverslag med finansieringsplan, eller 

i det mindste snarest muligt efter modtagelse af lånetilsagn og senest 2 

måneder forinden første ordinære termin. 

Anmodningen, der skal være ledsaget af en nærmere begrundelse for ønsket om 

udsættelse, fremsendes gennem provstiudvalget til stiftsadministrationen. 

 

Statstilskud afskrives fuldt ud som ekstraordinært afdrag på lånet. 

 

Såfremt der ikke bliver behov for at udnytte det bevilgede lån / restlån, 

underrettes stiftsadministrationen skriftligt gennem provstiudvalget, 

hvorefter lånet bortfalder. 

 

Udbetaling 

 

Lånet udbetales ved overførsel til menighedsrådets konto i pengeinstitut. 

 

Der medvirker ikke arkitekt/ingeniør: 

Inden udbetaling fremsendes en låneprofil, der underskrives af 

menighedsrådets formand samt den person menighedsrådet har bemyndiget til 

at underskrive. Når dispositionen vedrører flere menighedsråd skal 

dokumentet underskrives af de nævnte repræsentanter for hvert af 

menighedsrådene, jf. § 31 og § 10, stk. 9 i Lov om Menighedsråd. 

 

Der medvirker arkitekt/ingeniør: 

Anmodning om udbetaling af lånet sendes direkte til stiftsadministrationen 

med en erklæring fra arkitekt/ingeniør om, at der er udført arbejde for det 

ansøgte beløb. Anmodningen underskrives tillige af enten menighedsrådets 

formand eller af menighedsrådet har bemyndiget til at underskrive. 

 

Flere menighedsråd: 

Når sagen vedrører flere menighedsråd skal dokumentet underskrives af de 

nævnte repræsentanter for hvert af menighedsrådene. 

 

 

 



 

   5 

Antallet af udbetalinger. 

 

Lån under 250.000 kr.: 

 

Når låneprofilen er modtaget retur vil lånet blive udbetalt straks 

medmindre andet aftales. 

 

Menighedsrådet bedes oplyse kontonummer, hvortil lånet ønskes overført. 

 

Lån mellem 250.000 kr.- 4 mil. kr.: 

 

Lånet udbetales i max. 5 rater.  

 

Der gælder særlige regler i forbindelse med statstilskud til 

kirkerestaureringer m.m. 

 

 

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift juni 2011 


