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Fremtidige retningslinjer for gælds- og pantebreve i FDF 

 
Baggrund 
 
Ifølge nuværende retningslinjer for optagelse af lån i landsforbundet går skellet mellem oprettelse af 
gældsbrev og tinglysning af pantebrev ved 50.000 kr.  
Dvs. at når en kreds ønsker at låne mere end 49.999 kr., skal der regnes med omkostninger til både 
advokatbistand og til tinglysning af pantebrev.  
Disse omkostninger fordeler sig, så landsforbundet afholder udgiften til advokaten og kredsen afgiften til 
tinglysningsretten. Tinglysningsafgiften hedder pt. 1660 kr. + 1,5% af det pantsikrede beløb. 
Der er ikke omkostninger forbundet ved at oprette et gældsbrev, da dette klares internt i FDF. 
 
Når en kreds bevilges et lån af landsforbundet, kan det lånte tilbagebetales på 2 måder og oprettes som enten 
en afdragsfri eller en rentefri tilbagebetaling: 
 

• Afdragsfri tilbagebetaling 
Lånet etableres som afdragsfrit lån, og forrentes i 10 år fra udbetalingstidspunktet med 
nationalbankes diskonto på etableringstidspunktet + 4 %. Der betales renter af hele lånets hovedstol 
2 gange årligt hhv. 1. april og 1. oktober.  Når de 10 år fra udbetalingstidspunktet er gået, henstår 
lånet, og er både rente- og afdragsfrit. 
 

 
• Rentefri tilbagebetaling 

Lånet kan i stedet etableres som rentefrit lån, og tilbagebetales i 20 lige store afdrag over en 
periode på 10 år fra udbetalingstidspunktet.  
Der afdrages 2 gange årligt hhv. 1. april og 1. oktober. 

 
 
Fordele og ulemper ved at oprette hhv. pantebrev og gældsbrev 
 

 Fordele Ulemper 
Pantebrev • Pantebrevet gemmes digitalt hos 

tinglysningsretten 
• Mulighed for hjælp til at inddrive 

gælden, hvis debitor misligholder  
lånet 
 
 
 

 

• Kredsen tillægges en ekstra udgift for at kunne 
optage lån i landsforbundet. 

• Tinglysningsafgiften er relativt høj  
set i forhold til lånets størrelse.  
Ved 50.000 kr. hedder afgiften: 2410 kr.  
Ved 150.000 kr. hedder afgiften: 3910 kr. 

• Der er meget administration forbundet  
med tinglysningen. 

• Mange involverede parter: kreds, landsforbund, 
advokat, tinglysningsret. 

 

Gældsbrev • Ingen omkostninger forbundet ved 
oprettelsen 

• Få involverede parter: kreds og 
landsforbund 

• Stærkt juridisk gældsbrev med en 
bestemmelse om at gældsbrevet kan 
indbringes direkte for fogedretten,  
hvis debitor ikke betaler. 

• Der gemmes ingen digital kopi hos 3. part. 
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Historik 
 
Pantebreve 
Ud fra bogholderiets optegnelser er der på nuværende tidspunkt ca. 170 stk. hvilende pantebreve (henstår 
efter 10 afdragsfri år). Den gennemsnitlige værdi af disse er ca. 25.000 kr.  
Der afdrages pt. på 18 pantebreve: den gennemsnitlige værdi af disse er 103.300 kr. 
 
Gældsbreve 
Ud fra bogholderiets optegnelser er der på nuværende tidspunkt ca. 35 stk. hvilende gældsbreve. Den 
gennemsnitlige værdi af disse er ca. 45.000 kr. Heraf 10 stk. pålydende mere end 50.000 kr.  
Der afdrages pt. på 18 gældsbreve: den gennemsnitlige værdi af disse er 71.741 kr. 
 
Der er en tendens til at lånebeløbene er steget over årene: ud af de lån der er ansøgt om via Julsøfonden siden 
2010, er mere end halvdelen et ønske om at låne Julsøfondens max. på 150.000 kr. 5 ud af 20 ansøgninger 
kvalificerer til at blive oprettet som gældsbrev efter de nuværende retningslinjer.  
 
Det er lidt uklart hvorfor de nuværende retningslinjer er som de er, men sagsbehandlingen omkring både 
gælds- og pantebreve har absolut ikke været ensrettet over årene. 
 
Indstilling 
 

FU indstiller at lånerammen for simpelt gældsbrev med afdrag hæves fra 50.000 kr. til 100.000 kr. 
 
Ideen 
 
Landsforbundet tilbyder 2 måder at tilbagebetale et lån på: afdragsfrit og rentefrit. Forskellen på de to typer 
lån er overordnet set, at du enten afdrager på selve lånet fra start, eller at kredsen betaler renter i 10 år, og 
venter med at indfri selve hovedstolen, indtil ejendommen der er optaget lån i, sælges. 
 
De fremtidige retningslinjer for gælds- og pantebreve i FDF kommer til at hedde: 
 

• Ved lån på 1-49.999 kr. oprettes gældsbrev med mulighed for at vælge enten afdragsfri eller rentefri 
tilbagebetaling. Tilbagebetalingen/betaling af renter begynder straks. 
 

• Ved lån på 50.000-99.999 kr. oprettes gældsbrev kun med mulighed for at vælge rentefri 
tilbagebetaling. Tilbagebetalingen begynder straks. 
 

•  Ved lån på 100.000 kr. og opefter oprettes pantebrev med mulighed for at vælge enten afdragsfri 
eller rentefri tilbagebetaling. Tilbagebetalingen/betaling af renter begynder straks. 
 

• Når der optages pantebrev, afholdes 
udgiften til tinglysning af dette af 
kredsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pantebrev                                                              +100.000 kr. 
 
- Afdragsfri- eller rentefri tilbagebetaling 
- Tilbagebetaling/betaling af renter begynder straks 

 

Gældsbrev                                                   50.000–99.999 kr. 
 
- Rentefri tilbagebetaling. 
- Tilbagebetaling begynder straks 
 
Gældsbrev                                                              0-49.999 kr. 
 
- Afdragsfri- eller rentefri tilbagebetaling 
- Tilbagebetaling/betaling af renter begynder straks 
 


