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Salgsprospekt  
for hotel- og kursusejendommen 

 

Thorstedlund 
 

Præstevænget 40, Kølkær,  

7400 Herning 
 
 

 
Hotel- og kursusejendom i rolige omgivelser 

Salgspris kontant: 5.995.000 kr. 

Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.100 m² 

Grundareal i h.t. tingbog: 33.259 m² 

 

Sagsnr. 19-004 
 

April 2022 
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1.  Introduktion 

 

1.1   Sagsnr. / dato  19-004 / April 2022. 

 

1.2 Beskrivelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Historik 

 

 

 

 

1.4 Lejeforhold 

Ejendommen er beliggende i den nordlige udkant af Kølkær, 

der er beliggende syd for Hammerum i Herning Kommune. 

Kølkær er en lille by med 565 indbyggere, beliggende 

3 kilometer nord for Søbylund i Kølkær Sogn ved 

jernbanen mellem Herning og Brande. Togene 

standser dog ikke i Kølkær, men der er busbetjening. 

Byen ligger tæt på det store rekreative område Søby 

Brunkulsleje, med tilhørende museum, der er en stor 

turistattraktion i området og besøges af henved 

20.000 årligt.. 

 

Ejendommen har været anvendt som kursussted, både med 

dagskurser og internatkurser, samt almindeligt hoteldrift 

med selskaber og firmaarrangementer.Det seneste år har 

ejendommen været udlejet. 

 

Ejendommen sælges fri for aftaler og lejemål og til købers 

disposition. 

 
 

2.  Salgspris 

 

2.1 Salgspris Kr. 5.995.000 kontant. 

 

2.2 Evt. finansiering  

 

clausen-erhverv.dk er behjælpelig med kontakt til 

fremskaffelse af finansiering. 

 

2.3 Refusion Der foretages sædvanlig refusion af ejendommens 

indtægter og udgifter. 

 

3.  Beliggenhed 

 

3.1 Matr.nr. 1te og 4v Fjederholt By, rind 

 

3.2 Postadresse   Præstevænget 40, 7400 Herning 

 

3.3 Kommune Herning Kommune 

 

4. Anvendelse 

 

4.1 Nuværende 

 

4.2 Anden anvendelse 

Krisecenter. Ejendommen bliver fri for lejer 30. juni 2022. 

 

Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden 

anvendelse, f.eks. bosted og privatbeboelse for en familie 

der ønsker godt med plads eller virksomhedsdomicil. 
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5.  Generel beskrivelse 

 

5.1 Opførelsesår Ejendommen er opført i 1914, 2003 og 2008, jf. BBR. 

 

5.2 Kortfattet beskrivelse Ejendommen er bebygget med 4 bygninger der 
fremstå som en samlet bygning. Ejendommen er 
grundmuret, opført i år 1914, 2003 og 2008, i 
teglsten. Taget er udført som saddeltag og tårne 
beklædt med cementtagsten. Vinduer er udført som 

trærammer isat termoruder. Der er tale om en meget 
harmonisk bebyggelse, der i sit ydre udtryk fremstår 
med hovedbygningen til en herregård.  
 

5.3 Bygningernes tilstand Ejendommen fremstår indvendigt i en god velholdt 

stand. Murværket (pudset) har afskalninger hist og 

her, men ellers fremstår ejendommen også udvendigt 

i en almindelig vedligeholdelsesmæssig stand. 

 

5.4 Ejendommens indretning Ejendommen er indrettet med privat beboelse på ca. 
208 m2 iflg. BBR. Beboelsen er i to etager.  
Derudover er der 790 m2 erhverv der består af 10 
moderne dobbeltværelser i en høj standard med eget 
bad, toilet og TV. De fleste af værelserne har udgang 
til terrasser. To af værelserne har ikke eget bad og 
toilet. De fleste værelser findes i stueetagen, et 
enkelt ”suiten” findes som tårnværelse. Værelserne 
fremstår rustikke, hvilket i øvrigt kendetegner hele 
ejendommen. I stueetagen findes desuden 
restauranten hvor kursister og gæster spiser. Her er 
tale om hyggelige og indbydende lokaler. Gangen 
uden for værelserne er indrettet som 
afslapningsområde område med gode stole og 
møbler.  
På førstesal (tagetagen) er der indrettet 
kursuslokaler, der hovedsagelig består af to større 
lokaler, der er forbundet med hinanden. Lokalerne er 
indrettet, så de er Multi anvendelige og meget 
fleksible.  
Derudover findes en masse rum og lokaler til kontor, 
depoter opbevaring m.m., som er en forudsætning for 
at drive virksomhed på ejendommen 
Hele ejendommen fremstår i et flot og rustikt look 
med gode materialer som klinker på gulve, 
vandskurede vægge, cementtagsten, ligesom 
ejendommen generelt fremstår i en god 
vedligeholdelsesmæssig tilstand. 
 

5.5 Udenomsarealer Udenomsarealerne er indrettet som aktivitetsområde 
for kursisterne med græsarealer og et større 
beplantet område med gå stier. Ejendommen er 
beliggende i landzone og udenfor grunden er der 
åbne marker er og landbrug som naboer 
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6.  Arealforhold 

 

 Fyrrum og garage 33.259 m2 ifølge tingbogen. 

 Heraf vej   660 m2. 

 

6.2 Samlet etageareal                       

 

Det samlede areal andrager ifølge BBR 1.100 m2, heraf 208 

m2 boligareal og 102 m2 fyrrum og garage. 

 

7. Offentlige forhold og planer  

 

7.1 Zonestatus  Landzone 

 

7.2 Kommuneplan Ejendommen er ikke omfattet af Kommuneplan for Herning 

Kommune.  

 

7.3 Lokalplan  Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan.  

 

Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i 

byzone som udgangspunkt blive områdeklassificeret som 

lettere forurenet, jf. § 1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om 

ændring af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog 

undtage større sammenhængende områder inden for 

byzoner, som den har viden om, ikke er lettere forurenede, 

hvilket i så fald skal ske gennem et kommunalt regulativ 

 

8.  Servitutter/Deklarationer  

 

8.1 Servitutter Der henvises til vedhæftede uofficielle kopi af tingbogsattest 

af den 4.2.2019 (bilag 2). 

 

Det vurderes, at der ikke er servitutter, der er særligt 

byrdefulde for ejendommen. 

 

9.  Offentlig vurdering 2018 

 

9.1 Vurdering Kr. 5.250.000 

 

9.2 Grundværdi heraf Kr. 311.600 

 

10.  Forsikringsforhold 

 

10.1 Forsikringsforhold Ejendommen er forsikret hos Topdanmark under police nr. 

E9439452894.   

 

10.2 Dækning Forsikringen dækker bygningsbrand og stormskade. 

 

Det påhviler køber at forsikre ejendommen fra 

overtagelsesdagen. 

  

11.  Lejeforhold 

 

11.1 Leje  Ejendommen sælges fri for lejere og til købers disposition. 
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12.  Driftsbudget (Anslået) 

 

Ejendomsskat 2022      6.397     

Vand, el, kloakafgift m.v.          

Renovation       4.000     

Forsikring        10.862     

Indv. vedligeholdelse    kvm á kr.          

Udv. vedligeholdelse  1.125 kvm á kr.  35  39.375     

Diverse           kr.  60.534 
 

13.  Kapitalbehov 

Købspris          kr.  5.995.000 

Deposita        0     

1/2 registreringsafgift     18.845     

Advokat, anslået      10.000     

Diverse              

Samlet behov        kr.  6.023.845 
 

14.  Afskrivninger 

 

14.1 Afskrivninger Ejendommen kan være afskrivningsberettiget afhængig af 

ejendommens fremtidige anvendelse. 

 

15.  Øvrige oplysninger 

 

15.1 Overtagelse Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. 

 

15.2 Gæld udenfor købesummen Ingen gæld. 

 

15.3 Momsreguleringsforpligtelse  

15.4 Energiforhold Bygningerne opvarmes med fast brændsel.  

 

15.5 Miljøforhold Ejendommen er ikke kortlagt i henhold til jord-

forureningsloven. 

 

15.6 Mellemsalg Ret til mellemsalg forbeholdes. 

 

15.7 Tinglysningsafgift Ejendommen er delvist momsregistreret. 

Momsreguleringsforpligtelsen overtages af køber. 

 

15.8 Bilag Som bilag til nærværende prospekt vedlægges:  

 

1. Kopi af uofficiel tingbogsattest af 4.2.2019 

2. Fotomontage 

3. Krak-kort 

 

 

16. Besigtigelse 

 

Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder besigtigelse, bedes efter aftale med ejeren venligst rettet til: 
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Torben Clausen 

Tlf.  30 56 56 06 

torben@clausen-erhverv.dk 

 

 
 

 
Ejendommen set fra sydøst 
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Ejendommen set fra Nord. 

 
 

 
Restauranten 
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Velkommen i receptionen 

 

 
Dejlige dobbeltværelser med bad og tv 
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TV på værelserne 

 

 
 

Tårnværelset 
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Tårnværelset 

 
 

 
Stort Undervisninglokale/Festlokale 
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Lille Undervisningsokale/Festlokale 

 
 

 
Tid til afslapning. 
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Velkommen 

 

 
Storkøkken 

 

mailto:torben@clausen-erhverv.dk
http://www.clausen-erhverv.dk/


clausen-erhverv.dk ApS, ejendomsmægler, valuar, MDE 

____________________________________________________________________ 

Clausen-erhverv.dk Torben Clausen, Klokkevænget 34, Gjellerup, 7400 Herning 
Telefon +45 30 56 56 06, e-mail: torben@clausen-erhverv.dk 

www.clausen-erhverv.dk 
CVR 41425296 

                                                              
 

 

 
Storkøkken 
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