
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Styrelsens	förslag	till	nytt	klubbhusområde	–		
En	framtidssatsning	för	en	aktiv	klubb	året	runt	
	
Styrelsen	rekommenderar	att	klubbens	medlemmar	röstar	för	styrelsens	förslag	vilket	innebär	
nybyggnation	 av	 reception/shop-	 och	 restaurangbyggnad,	 renovering	 av	 byggnad	 med	
omklädningsrum	och	ny	innergård.	
	
Det	innebär	också	att	rösta	för	medlemsfinansiering	genom	kapitalinsats	om		
15	000	kronor	per	aktiv	seniormedlem	som	återbetalas	när	man	lämnar	klubben	och	ny	
medlem	träder	in*.		
	
Det	innebär	även	att	ge	styrelsen	mandat	att:	
a.		 genomföra	offertupphandlingar	med	entreprenörer	för	att	säkra	en	så	låg	och	

kostnadseffektiv	investering	som	möjligt	
b.		 söka	alternativa	finansieringslösningar	såsom	donationer,	sponsorer,	förskotts-

inbetalning	av	avgifter	för	att	minimera	räntekostnader	och	optimera	belåning	
c.	 förhandla	avtal	med	banker	om	ny	finansiering	om	maximalt	15	miljoner	kronor	
		
Ambitionen	är	att	sätta	spaden	i	jorden	i	augusti	2018	så	att	ett	nytt	klubbhusområde	kan	
vara	klart	innan	sommaren	2019.	Vid	ordinarie	årsmöte	våren	2018	kommer	avrapportering	
av	projektstatus	att	ske.	Byggnationsarbetet	kommer	inte	att	påbörjas	förrän	
bygghandlingar	och	finansiering	är	på	plats.	
	
*Medlemmar	har	möjlighet	att	låna	till	Kapitalinsatsen	till	villkor	som	medför	en	räntekostnad	på		
			mindre	än	400	kronor	per	år	efter	skatt	
	
	
	
Den	26	november	kl	11:00	kommer	vi	att	hålla	extra	årsmöte	i	Apelrydsskolan,	Båstad	och	i	
Östra	Real,	Stockholm	för	att	rösta	om	nytt	klubbhusområde.	De	som	inte	kan	närvara	kan	
göra	sin	röst	hörd	genom	att	lämna	fullmakt	till	annan	medlem	som	är	fysiskt	närvarande	på	
stämman.	 Enligt	 klubbens	 stadgar	 kan	 närvarande	 medlem	 endast	 företräda	 en	 annan	
medlem.	Alla	medlemmar	15	år	och	äldre,	oavsett	kategori,	har	rösträtt.		
	
Kallelse,	beslutsunderlag	och	övriga	underlag	finns	tillgängliga	på	hemsidan	–	www.togk.se	
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Beslutsunderlag	till	extra	årsmöte	den	26	november	2017	

	
	

Torekovs	Golfklubb…en	unik	linksupplevelse

SOMMAR	2019

HÖST	2018

PROCESS

VISION SITUATION

FÖRSLAG

GENOMFÖRANDE

A
B

D

ØStöder	visionen	och	
ökar	konkurrenskraften

ØLöser	situationen	med
arbetsmiljöproblem	i	tid

ØMinskar	risken	och	stärker	
klubbens	ekonomi

E

På	klubbens	hemsida	- logga	in	på	medlemsidor	med	din	golf-id	– under	fliken	Underlag	till	Extra	årsmöte	26/11:
A. Årsmöte	2015
B. Årsmöte	2016
C. Årsmöte	2017
D. Sammanfattning	tekniska	undersökningar
E. JLP	AB	Rapport	2017
F. JLP	AB	Rapport	2015
G. Högbergs	Ingenjörstjänst	AB	Rapport	2015
H. Informationsmöte	25	juli	2017
I. Resultat	rådgivande	enkät
J. Inlaga	från	medlemmar	(motförslag)

K. Sammanfattning	Kalmar	GK	- Nytt	klubbhus
L. 14	Nyhetsbrev/utskick	till	medlemmar	- länk
M. Frågor	&	svar	– länk
N. Beslutsunderlag	– Extra	Årsmöte
O. Nytt	klubbhusområde	– utskick	25	okt	2017
P. Ekonomisk	kalkyl	November	2017
Q. Arkitektritningar	November	2017
R. Medlemsfinansiering
S. Övergripande	tidplan

M

H

Q

N

S

C
F
G

I
J
K
L

O
P

R



	 3	

Röstningsalternativ	på	extra	årsmötet						
	
	
JA	
Jag	röstar	för	styrelsens	förslag	vilket	innebär	nybyggnation	av	reception/shop-	och	
restaurangbyggnad,	renovering	av	byggnad	med	omklädningsrum	och	ny	innergård.	
	
Det	innebär	också	att	jag	röstar	för	medlemsfinansiering	genom	kapitalinsats	om		
15	000	kronor	per	aktiv	seniormedlem	som	återbetalas	när	man	lämnar	klubben	och	ny	medlem	
träder	in.	
	
Det	innebär	också	att	jag	ger	styrelsen	mandat	att:	
a.		 genomföra	offertupphandlingar	med	entreprenörer	för	att	säkra	en	så	låg	och	kostnadseffektiv	

investering	som	möjligt	
b.		 söka	alternativa	finansieringslösningar	såsom	donationer,	sponsorer,	förskotts-inbetalning	av	

avgifter	för	att	minimera	räntekostnader	och	optimera	belåning	
c.	 förhandla	avtal	med	banker	om	ny	finansiering	om	maximalt	15	miljoner	kronor	
		
Ambitionen	är	att	sätta	spaden	i	jorden	i	augusti	2018	så	att	ett	nytt	klubbhusområde	kan	vara	klart	
innan	sommaren	2019.	Vid	ordinarie	årsmöte	våren	2018	kommer	avrapportering	av	projektstatus	
att	ske.	Byggnationsarbetet	kommer	inte	att	påbörjas	förrän	samtliga	bygghandlingar	och	
finansiering	är	på	plats.	
	
	
	
	
NEJ	
Jag	röstar	emot	styrelsens	förslag.	
	
Om	röstningen	utfaller	så	att	mer	än	hälften	av	rösterna	är	ett	nej	innebär	det	ett	avslag	på	
styrelsens	förslag	till	nytt	klubbhusområde.	
.		
För	klubben	innebär	detta	att:	

- genomförandet	av	ett	nytt	klubbhusområde	skjuts	på	framtiden	
- ett	nytt	uppdrag	och	projekt	som	ersätter	styrelsens	måste	tas	fram.	Detta	är	tidskrävande	

och	kräver	finansiering	eftersom	ett	sådant	nytt	projekt	inte	ryms	inom	aktuell	budget.		
- 	

Styrelsens	uppdrag	”nytt	klubbhusområde”	har	styrts	av	att	klubben	idag	bryter	mot	
arbetsmiljölagen.	Alternativet	att	inte	göra	något	finns	inte.	Klubben	riskerar	vitesföreläggande	och	
även	på	sikt	att	verksamheten	som	idag	bedrivs	i	byggnaderna	inte	får	fortsätta.		
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Sammanfattning	av	styrelsens	förslag	till	nytt	klubbhusområde		
	
Uppdrag	från	Årsmötet	2016	
Vid	 Årsmötet	 2016	 fick	 styrelsen	 i	 uppdrag	 att	 se	 över	 och	 ta	 fram	 ett	 förslag	 över	 ett	 nytt	
klubbhusområde.		Detta	efter	att	två	undersökningar	–	utförda	av	oberoende	tekniska	experter	2015	
-	kommit	 fram	till	 samma	slutsats;	Receptionsbyggnaden	är	otjänlig	 som	arbetsplats	och	 i	 så	dåligt	
skick	 att	 rivning	 och	 nybyggnation	 rekommenderas.	 Att	 inte	 göra	 någonting	 är	 uteslutet	 då	 det	
strider	mot	Arbetsmiljölagen.	Uppdraget	stärktes	vid	Årsmötet	2017.	
	
Uppdraget	innebar	att	ta	fram	ett	förslag	som:	

• Löser	problemen	med	undermåliga	byggnader	
• Säkerställer	klubbens	konkurrenskraft	även	på	längre	sikt	
• Harmoniserar	med	klubbens	vision	

Ambitionen	är	en	satsning	för	framtiden	med	en	miljö	som	unga	och	gamla	vill	vara	och	umgås	i	samt	
längta	tillbaka	till.	
	
Renoveringsalternativen	förkastas	av	tekniska	experter	
Flera	 olika	 lösningar	 diskuterades	 tidigt	 i	 processen.	 Ursprungsplanen	 var	 att	 renovera	
restaurangbyggnaden	 och	 bygga	 till	 reception	 och	 shop	 i	 samma	 byggnad	 eftersom	 det	 kunde	 ge	
stora	 fördelar.	Men	 ju	mer	 styrelsen	 satte	 sig	 in	 i	 arbetet	 desto	 fler	 problem	 dök	 upp.	 Flera	 olika	
personer	verksamma	inom	byggbranschen	varnade	i	början	av	2017	för	att	restaurangbyggnaden	var	
i	 sämre	 skick	 än	 antaget.	 Därför	 genomfördes	 ytterligare	 omfattande	 oberoende	 tekniska	
undersökningar.	 Slutsatsen	 och	 rekommendationen	 var	 tydlig:	 ”Shop/reception	 och	 restaurang-
byggnad	är	 i	 så	dåligt	skick	att	med	sammanvägning	av	de	brister	och	 felaktigheter	som	vi	belyst	 i	
besiktningsrapporterna	 är	 det	 inte	 ansvarsfullt	 att	 rekommendera	 renovering.	 Därför	 är	
nybyggnation	det	enda	alternativ	som	vi	kan	rekommendera	och	ställa	oss	bakom”.			 	
	

	
	
Senvåren	 2017	 blev	 det	 uppenbart	 för	 styrelsen	 att	 det	 vore	 oansvarigt	 att	 rekommendera	
renovering.	 För	 att	 undvika	 onödiga	 kostnader	 stoppades	 därför	 vidare	 skissförslag	 från	 arkitekter	
och	kostnadsberäkningar	från	tekniska	experter	med	renovering	som	alternativ.		
	
	
	

Sammanfattning – Varför rekommenderar J	Losell Projektledning tillsammans med	
underkonsulter rivning och att bygga nytt?

Att	renovera	klubbens	byggnader	till	dagens	byggnormer	och	arbetsmiljol̈ag	skulle	kräva	ett	omfattande	arbete	med	hog̈a	kostnader	och	stora	
risker.	Man	hittar	ofta	negativa	ov̈erraskningar	med	skenande	kostnader	som	fol̈jd.	Det	är	också	svårt	att	få	offerter	till	fast	pris	och	det	blir	
därfor̈	svårt	att	bedom̈a	vad	den	totala	kostnaden	blir.	När	man	renoverar	får	man	inte	samma	besparing	på	drift	och	underhållskostnader	som	
när	man	bygger	nytt	och	los̈ningarna	blir	inte	heller	lika	bra.	Det	finns	en	stor	risk	att	det	ändå	inte	blir	bra	utan	att	problem	kvarstår.	

Några	exempel:	
Skall	man	t	ex	renovera	en	byggnad	som	har	en	bottenplatta	som	är	felkonstruerad	och	släpper	igenom	fukt	skapar	det	bara	problem	och	
kostnader	i	for̈längningen	och	även	om	man	renoverar	så	for̈svinner	inte	dessa	fel	i	byggnaderna.	
Har	man	byggnader	som	inte	uppfyller	myndighetskraven	på	godkänd	OVK	och	dessutom	inte	uppfyller	krav	från	arbetsmiljov̈erket	och	BBR	s	
regelverk	när	det	gäller	takhoj̈d,	krävs	mycket	omfattande	ingrepp	i	både	väggar	och	takkonstruktion	for̈	att	åtgärda	detta.	

Att	bygga	nytt	gor̈	att	man	får	en	byggnad	som	är	anpassad	efter	krav	och	behov	for̈	dagens	verksamhet.	Man	får	en	bra	arbetsmiljö	for̈	de	som	
arbetar	där	och	for̈	de	som	vistas	i	lokalerna.	
Man	får	betydligt	lägre	underhållskostnader	och	uppvärmningskostnader	under	många	år	framov̈er.	Installationerna	blir	integrerade	i	byggnaden	
och	man	uppfyller	alla	myndighetskrav.	
Man	får	en	verksamhetsanpassad	byggnad	som	håller	god	standard	och	varar	långt	in	i	framtiden.	

Slutsats:	
Shop/reception	och	restaurangbyggnad	är	i	så	dåligt	skick	att	med	sammanvägning	av	de	brister	och	felaktigheter	som	vi	belyst	i	
besiktningsrapporterna	är	det	inte	ansvarsfullt	att	rekommendera	renovering.	For̈	detaljer	från	besiktningsrapporterna	se	exempel	nedan.	
Därfor̈	är	nybyggnation	det	enda	alternativ	som	vi	kan	rekommendera	och	ställa	oss	bakom.	

Jonnie	Losell,	VD	J	Losell	Projektledning	AB
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Olika	alternativ	vid	nybyggnation	
Arbetet	 har	 efter	 detta	 fokuserats	 på	 olika	 alternativ	 för	 nybyggnation.	 Vi	 har	 övervägt	 och	
utvärderat	 att	 flytta	 reception/shop	 till	 byggnaden	 för	 omklädningsrum,	 en	 ny	 byggnad	 för	
reception/shop	 i	 vinkel	 mot	 ”kyrkan”,	 ’storsatsning’	 med	 övernattningsmöjligheter	 och	 gym/spa,	
’minilösning’	 utan	 restaurang,	 att	 bygga	 allt	 i	 markplan,	 restaurang	 på	 övervåningen	 etc.		
Av	olika	anledningar,	 kostnader,	utrymmes-	och	 logistikskäl,	mindre	attraktiva	 finansieringsupplägg	
för	medlemmarna	eller	att	lösningen	ej	möter	uppdragskraven,	har	styrelsen	beslutat	att	inte	föreslå	
något	av	dessa	alternativ.	
	
Den	 lösning	 som	 styrelsen	 föreslår	 är	 en	 Bjäregård	 i	 två	 plan.	 Förslaget	möter	 identifierade	behov	
med	restaurang,	reception	och	shop	på	nedervåningen	samt	klubbrum/lounge,	kontor/arbetsplatser	
och	mötesrum	samt	uteterrass	på	övervåningen.	Totalt	sett	 innebär	 förslaget	ett	nybyggt	klubbhus	
som	möter	dagens	arbetsmiljökrav	och	byggnormer.	Ytan	blir	cirka	5	procent	större	än	idag	för	att	ge	
utrymme	även	för	verksamhetsanpassad	ventilation	och	bergvärmeanläggning.	Totalyta	är	890	kvm	
jämfört	med	845	kvm	idag.	515	kvm	på	mark	 jämfört	med	dagens	600	kvm	i	markplan.	Klubbhuset	
kommer	vara anpassat	för	funktionshindrade,	ge	goda	förutsättningar	för	krögare	att	ha	öppet	året	
runt, med	 nytt	 restaurangkök	 och utrymmen	 för	 att	 anordna	 privata	 evenemang	 samt	 ha	 ett	
klubbrum/lounge	 som	 är	 tillgängligt	 året	 om.	 Förslaget	 och	 investeringen	 inkluderar	 även	 en	 ny	
innergård	med	putting-green	och	upplevd	närhet	till	banan	och	havet	med	sittplatser	under	tak	samt	
renovering	av	byggnaden	med	omklädningsrum.	Även	rivning	av	receptions-	och	restaurangbyggnad	
inkluderas.	
	
Med	denna	lösning	får	klubben	ett	klubbhusområde	som	möter	det	uppdrag	som	gavs	vid	Årsmötet	
2016	och	som	förstärktes	vid	Årsmötet	2017.	Styrelsen	anser	enhälligt	att	förslaget;		

• löser	problemen	med	undermåliga	byggnader		
• säkerställer	klubbens	konkurrenskraft	även	på	längre	sikt		
• harmoniserar	med	klubbens	vision	

	
	
Finansieringslösning	möjliggör	stabil	ekonomi	med	begränsade	risker		
Ekonomisk	kalkyl	
De	ekonomiska	kalkylerna	visar	att	klubben	mycket	väl	klarar	en	så	omfattande	investering	som	en	
nybyggnation	 är.	 Soliditet,	 likviditet	 och	 resultatet	 utvecklas	 i	 rätt	 riktning	 även	 med	 försiktiga	
antaganden.	(Se	bilaga	P) 
 
Förslaget	 om	 ett	 nytt	 klubbhusområde	 har	 arbetats	 fram	 för	 att	 säkra	 och	 stärka	 klubbens	
attraktivitet	 i	 framtiden.	 Hållbart	 och	 långsiktigt	 har	 varit	 ledord	 när	 det	 gäller	 utformningen.		
Men	 när	 det	 gäller	 de	 ekonomiska	 kalkylerna	 –	 investeringskostnad,	 finansiering,	 balansräkning,	
resultaträkning	och	kassaflöden	–	har	ledorden	varit	Försiktighet	och	robusta	antaganden.	 
 
När	vi	gjort	de	ekonomiska	beräkningarna	har	vi	velat	vara	på	den	säkra	sidan.	Vi	har	använt	siffran	
30	 miljoner	 kronor	 som	 investeringskostnad	 i	 kalkylerna	 för	 att	 säkra	 att	 vi	 får	 det	 som	
behovsanalysen	visar	och	vi	har	då	använt	byggkonsulternas	icke-förhandlade	priser	för	byggare	och	
material.	Vi	vill	i	kalkylerna	inte	vara	optimister	och	utgå	från	att	vi	i	likhet	med	Kalmar	GK	ska	lyckas	
få	 byggfirmor,	 andra	 entreprenörer	 och	 leverantörer	 av	 byggmateriel	 att	 ställa	 upp	 till	
självkostnadspris	utan	vinstmarginaler.	Vi	kommer	givetvis	arbeta	hårt	 i	upphandlingarna	 för	att	 få	
ner	kostnaderna	så	långt	som	möjligt.		
	
Vi	har	gjort	tuffa	antaganden	om	medlemmar	som	lämnar	och	att	inte	nya	vill	komma	in,	att	vi	inte	
får	några	donationer	eller	annan	alternativ	finansiering	(vilket	vi	redan	vet	att	vi	har)	och	så	vidare.		
Vi	har	varit	 försiktiga	när	det	gäller	 intäktsutvecklingen	och	enbart	 låtit	dessa	utvecklas	 i	 linje	med	
inflationen	 trots	 att	 ”produkten”	 blir	 bättre	 än	 idag.	 Detta	 är	 vad	 som	 är	 med	 i	 kalkylerna.		
I	verkligheten	hoppas	vi	att	alla	vill	vara	med	på	denna	resa	och	tror	att	nya	medlemmar	också	vill	
komma	in	i	klubben.	Vi	tror	att	vi	kommer	locka	fler	gäster	till	klubben	och	att	det	finns	utrymme	för	
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högre	intäkter.	Vi	kommer	arbeta	för	att	förhandla	varenda	krona.	Vi	lovar	inget	men	räknar	med	att	
kunna	slå	kalkylerna.		
	
Finansiering	
Den	 finansieringslösning	 som	styrelsen	diskuterat	med	bankerna	–	en	kombination	av	banklån	och	
kapitalinsats	 från	 medlemmar	 –	 innebär	 begränsad	 risk	 för	 klubben	 och	 klubbens	 ekonomi	 kan	
fortsätta	vara	stabil	utan	behov	av	höjda	årsavgifter	utöver	förväntad	inflation.	Den	innebär	också	att	
det	finns	utrymme	för	fortsatta	betydande	investeringar	i	banan,	vilket	har	högsta	prioritet.	
			
Styrelsen	förslag	och	analyser	är	baserade	på	att	klubbens	aktiva	seniorer	betalar	in	en	kapitalinsats	
om	15	000	kronor	 till	 klubben.	Kapitalinsatsen	 får	man	 tillbaka	när	man	 lämnar	klubben	och	en	ny	
medlem	 träder	 in	 och	 övertar	 åtagandet.	 Wasakredit	 och	 SEB	 erbjuder	 förmånliga	 villkor	 för	 de	
medlemmar	som	vill	finansiera	sin	kapitalinsats	via	lån	utan	säkerhet.	De	erbjuder	en	ränta	på	under	
4	procent.	De	som	väljer	något	av	dessa	alternativ	får	en	årlig	räntekostnad	på	400	kronor	efter	skatt.	
För	de	som	väljer	att	finansiera	kapitalinsatsen	med	egna	medel	blir	förstås	räntekostnaden	noll.	
	
Medlemmarna	 kommer	 att	 inbetala	 sin	 kapitalinsats	 till	 golfklubben	 som	 registrerar	 beloppet	
individuellt	på	 respektive	medlem.	Beloppet	är	en	 revers	 som	 inte	kan	 sägas	upp	 till	 betalning	och	
som	 löper	 utan	 ränta.	 Vid	 begäran	 om	 utträde	 ur	 klubben	 kommer	 reversen	 att	 övertas	 av	
tillträdande	 medlem	 efter	 betalning	 av	 kapitalinsats	 enligt	 anvisning	 av	 klubben.	 Någon	
revershandling	 rekommenderas	 inte	 att	 upprättas	 då	 det	 för	medlemmen	 utgör	 en	 värdehandling	
som	 skall	 återlämnas	 vid	utträde	ur	 klubben	och	 risken	 för	 att	 den	är	 försvunnen	är	betydande	då	
lång	tid	kan	ha	passerat.	Klubben	har	ansvaret	för	att	ha	tillförlitligt	register.		
	
Vid	Årsmötet	2014	infördes	en	ny	ålderskategori	–	Yngre	seniorer	22	till	27	år.	Detta	beslut	togs	efter	
det	 att	 klubben	 i	 flera	 år	 tappat	medlemmar	 då	 de	 blev	 seniorer.	 Hoppet	 från	 att	 vara	 junior	 till	
senior	var	stort	–	det	innebar	bland	annat	en	dubblering	av	årsavgiften	–	vilket	medförde	att	många	
22-åringar	 lämnade.	 Med	 den	 nya	 ålderskategorin	 blev	 det	 en	 glidande	 övergång	 till	 livet	 som	
”vuxengolfare”.	Styrelsens	förslag	innebär	att	denna	kategori	undantas	från	kapitalinsatsen	men	att	
dessa	medlemmar	ska	betala	det	år	de	fyller	28	år.	
	
Resterande	finansieringsbehov	möts	med	banklån	samt	eventuella	donationer	eller	liknande.	
	
De	redovisade	beräkningarna,	baserade	på	försiktiga	antaganden,	visar	att	det	föreslagna	upplägget	
förväntas	leda	till	en	stabil	och	positiv	resultatutveckling	och	ekonomi	för	klubben.	Beräkningarna	är	
baserade	på	villkor	avseende	räntenivåer	och	amorteringstid	som	är	diskuterade	med	bankerna	med	
en	stor	del	bundna	räntor	för	att	minska	risken	för	framtida	höjda	räntenivåer.		
	
Känslighetsanalys	
En	riskanalys	visar	att	klubbens	ekonomi	är	stabil	med	utrymme	för	betydande	investeringar	i	banan	
även	vid	räntenivåer	på	över	6	procent.	Det	finns	en	potential	för	ökade	intäkter	i	form	av	greenfee	
och	företagsgolf	under	lågsäsong	som	inte	har	tagits	med	i	kalkylen.	Det	som	har	störst	påverkan	på	
kalkylen	är	om	klubben	inte	kan	attrahera	tillräckligt	många	medlemmar	som	betalar	årsavgift.	Det	är	
en	risk	som	klubben	redan	har	idag.	En	kapitalinsats	skapar	en	inträdesbarriär	för	vissa,	samtidigt	kan	
många	attraheras	av	en	linksbana	i	toppskick	och	ett	välkomnande	klubbhusområde.	
	
Styrelsen	kommer	arbeta	för	att	investeringen	ska	bli	lägre	än	30	miljoner	kronor.	Förhoppningsvis	är	
det	fler	än	1	000	aktiva	seniorer	som	vill	vara	medlemmar	och	säkra	klubbens	framtidssatsning	(idag	
har	 klubben	 1	 150	 aktiva	 seniorer).	 Vi	 kommer	 även	 jobba	 för	 och	 har	 goda	möjligheter	 att	 hitta	
alternativa	finansieringslösningar	via	donatorer,	sponsorer	och	exempelvis	förbetalda	årsavgifter.	Vi	
har	redan	fått	löften	om	detta	ifall	nybyggnationen	blir	av.	
	
Om	dessa	 slår	väl	ut	minskar	 lånebehovet	vilket	 skapar	nya	möjligheter.	 I	bilden	nedan	 jämförs	de	
försiktiga	antaganden	som	är	med	i	kalkylen	med	ett	utfall	som	inte	är	osannolikt.		
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Nästa	steg	vid	beslut	om	nybyggnation	
Om	 medlemmarna	 röstar	 för	 styrelsens	 förslag	 inleds	 en	 aktiv	 planerings-,	 upphandlings-	 och	
förhandlingsperiod	 för	 att	 kunna	 påbörja	 det	 praktiska	 genomförandet	 i	 augusti	 2018.	 Detta	 är	
nödvändigt	 för	 att	 kunna	 vara	 färdigt	 till	 sommaren	 2019.	 Arbetet	med	 att	 få	 till	 stånd	 alternativ	
finansiering	via	donationer	etcetera	kommer	att	intensifieras.	Viktiga	hållpunkter	är:	
31	januari	2018		 –	Inbetalning	av	kapitalinsats	och	årsavgifter	
Våren	2018		 	 –	Ordinarie	årsmöte	–	bekräftelse	av	byggstart	
Augusti	2018		 	 –	Genomförandet	påbörjas	(restaurangbyggnaden	rivs)	
Juni	2019		 	 –	Inflyttning/öppning	av	nytt	klubbhus	(reception/shop	rivs	därefter)	
	
Genomförandet	kommer	dock	inte	att	påbörjas	förrän	finansiering	och	bygghandlingar	är	på	plats.	
	
Slutord	
Styrelsen	och	klubbledning	har	tillsammans	med	medlemmarna	varit	på	en	lång	och	lärorik	resa	de	
senaste	två	åren.	Vi	trodde	alla	vid	starten	att	det	var	ett	begränsat	uppdrag	med	att	fixa	till	shop-	
och	receptions-byggnaden.	Men	det	var	det	inte.		
	
Det	har	varit	som	att	skala	en	lök,	 lager	för	 lager	för	att	komma	till	kärnan.	Om	igen	har	vi	stött	på	
nya	 utmaningar	 men	 också	 nya	 möjligheter.	 Det	 har	 varit	 många	 samtal	 med	 våra	 anställda	 och	
entreprenörer	 för	att	 förstå	deras	vardag	och	behov.	Vi	kan	 inte	ens	räkna	till	hur	många	möten	vi	
sedan	har	haft	med	experter,	arkitekter,	banker	och	så	vidare.	Vi	i	styrelsen	och	ledningen	har	många	
gånger	varit	skeptiska	och	diskussionerna	långa.	Processen	har	dock	gjort	styrelse	och	ledning	till	ett	
lag	med	tydlig	samsyn,	stort	engagemang	och	tro	på	klubbens	vision	och	framtid.		
	
Vi	tackar	för	alla	inspel	vi	har	fått	från	er	medlemmar.	Ni	har	kommit	till	våra	möten,	läst	våra	alster,	
skrivit	till	vår	hemsida	och	hört	av	er	muntligen.	Efter	tre	årsstämmor,	sex	dialogmöten	samt	ett	antal	
samtal	 i	 mindre	 fokusgrupper,	 möten	 med	 kommittéerna,	 större	 informationsmöten	 med	 alla	
medlemmar	inbjudna	tre	gånger	i	sommar,	rådgivande	enkät,	brevutskick,	14	nyhetsbrev/utskick	och	
kommunikation	via	hemsidan,	så	har	vi,	styrelse	och	ledning,	landat	i	ett	slutligt	förslag	till	stämman	
–	en	Bjäregård	i	två	plan.		

Finansieringsbehov	vid	olika	antaganden

Försiktiga	antaganden som	har	
använts	i	den ekonomiska		

kalkylen

Möjligt	utfall,	
vilket	skulle	minska	

lånebehovet	

Antal	aktiva	seniorer	idag 1.153	pers. 1.153	pers.

Antal	som	betalar	in	kapitalinsats 1.000	pers. 1.100	pers.

Antal	nya	som	ersätter	medlemmar	som	lämnar 0	pers. 60 pers.	

Totalt	antal	aktiva	seniorer	2018/19 1.000	pers. 1.160	pers.

Kapitalinsats per	aktiv	senior	medlem 15.000	kr 15.000	kr

Summa	kapitalinsatser	och	inträdesavgifter 15	milj.kr 18	milj.kr

Investeringskostnad 30	milj.kr 25-30	milj.kr

Alternativ	finansiering (donationer,	sponsorer	etc) 0	milj.kr	 4	milj.kr

Lånebehov /	nytt	banklån 15	milj.kr 3-8	milj.kr


