
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden vores grundejerforening blev startet i 1976 har vi benyttet Dansk Bank. Gennem disse 

38 år har der altid været et godt samarbejde med banken, og det er der stadigvæk. Men efter-

hånden blev forskellen mellem renterne hos Danske Bank, og hvad vi kunne få hos andre 

banker, så stor, at bestyrelsen sidste forår begyndte at overveje et bankskift. Afgørelsen blev 

truffet sidste i 2012, da Danske Bank meddelte, at de fremover ville opkræve et årligt gebyr på 

300 kroner for, at vi kan have kontoen. Det betød, at det nu direkte ville koste grundejerfor-

eningen penge at have 100.000 kroner stående hos Danske Bank. Regnestykket ser således 

ud: 

Kontogebyr pr år  kroner 300,00 

Girokort (ca. 30 stk/år á 9kr) kroner 270,00 

Renteindtægt pr år: 0,125% af 100.000 :  kroner 125,00 

Samlede årlige omkostninger  kroner 445,00 

Det koster således foreningen 445 kr. pr år for at have 100.000 kroner stående i Danske Bank. 

 

En gennemgang på nettet viste, at vi ved at benytte både BRFkredit Bank kunne opnå de 

bedst tænkelige forhold, idet vi her kan få 0,6 % i rente på almindelig anfordring. Vi så natur-

ligvis gerne, at banken også ville give os en højrentekonto med en bindingsperiode på f.eks. 

12 måneder (det gør man til private, som her får en rente på 1,3 %), men den mulighed står 

desværre ikke til rådighed for ”erhvervskunder”. Til gengæld skal vi hverken betale for opret-

telse af konto, kontogebyr eller gebyrer for transaktioner på kontoen. Nu ser regnestykket så-

ledes ud: 

Renteindtægter pr. år: 0,6% af 100.000: Kroner   600,00 

 

Fra at have et årligt underskud på 445 kroner får vi et årligt overskud på 600 kroner.  

Foreninger tjener således 1045 kroner pr år ved at skifte bank. 

 

Vi er naturligvis indstillet på at holde øje med markedet og vil om muligt atter skifte bank, hvis 

vi kan opnå bedre fordele andetsteds. 

 

Afslutningsvis skal det siges, at selv om banken – som så mange andre banker – skulle gå 

ned, er beløbene sikret gennem ”indskydergarantifonden”. Så i denne forbindelse kan forenin-

gen ikke komme til at miste penge.  

Du kan læse mere om indskydergarantifonden på dette link: 

http://www.gii.dk/om-indskydergarantifonden.aspx 

 

Freddy Wisler 
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