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Agenda

1. Status for dagens klubbhus 
a) Klubbhusets historie
b) Bakgrunn og prosessen
c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang
d) Nye «poster»

2. Medlemmenes behov for klubbhus
a) Medlemmenes behov og forventning til klubbhuset
b) Rammebetingelser 
c) Forslag til nytt klubbhus
d) Fordeler og ulemper ved rehabilitering vs. nybygg

3. Økonomiske aspekter
a) Kostnadsoversikt nytt vs. rehabilitering
b) Finansieringsalternativer/elementer
c) Kostnad for medlemmene
d) Annet
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Bakgrunn og prosessen

• Voksende bekymring for klubbhusets tekniske tilstand. 

• Tilstandsrapport utarbeidet av OPAK i mars 2015 viser et betydelig 
etterslep på vedlikehold

• Styret ønsker å få utredet alternativer til å fortsette dagens 
vedlikeholds strategi

• Klubbhuskomite etablert. Faglig solide bidrag på alle aktuelle 
områder

• OPAKs rapport grundig kvalitetssikret og nyansert

• Ytterligere behov/krav er siden avdekket og usikkerhet har økt

• Videre prosess med informasjon og god forankring hos 
medlemmene

• Informasjon på årsmøte og ekstraordinært årsmøte fatter vedtak
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OPAKs vurdering av tilstand

Gjennomgang av hovedtrekk i OPAK rapporten

 Utendørs

 Bygningen

 VVS (Varme, Ventilasjons, Sanitær) 

 El-kraft (strøm, belysning) 

 Brannsikring

 Annet

 Oppsummering av kostnader 

 Overordnet inntrykk, konklusjoner og anbefaling

Nye «poster» 
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Utendørs

Vedlikeholdstiltak

 Skifte bunnledning og 
utendørs røranlegg

 Utbedre lekkasje i  
terrassedekket over 
simulatorrommet

Moderniseringsforslag

 Ny utendørs belysning

Mnok 1,7 Mnok ,1
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Bygningen

Vedlikeholdstiltak

 Tekking av taket

 Utskifting av skadet panel 

 Utskiftning av vinduer

 Oppmaling/vedlikehold  av 
enkelte innvendige 
overflater

Moderniseringsforslag

 Tilleggsisolering av fasadene

 Oppussing/oppgradering og 
av innvendige lokaler (gulv, 
vegger, himling) 

Mnok 3,0 Mnok 6,5
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VVS

Vedlikeholdstiltak

 Utskifting rør og 
sanitæranlegg, inkl. ny 
bunnledning.

 Skifte kjøleanlegg som 
bruker ulovlig kjølemedium 
(R22).

 Utskiftning av 
ventilasjonsanlegg

Moderniseringsforslag

 Ny balansert ventilasjon 
i alle arealer.

Mnok 5,4 Mnok 3,3
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El-kraft

Vedlikeholdstiltak

 Utskifting av hoved-tavle

 Utskiftning av nødlys 

 Utskiftning av eldre 
belysning 

Moderniseringsforslag

 Nye stigeledninger, og 
fordelingsnett

 Ny belysning

 Skifte oppvarmings-
systemet til annen 
varmekilde  (eg. varmepumpe)

Mnok 1,1 Mnok 5,0
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Brannsikring

Vedlikeholdstiltak

 Full brannteknisk 
gjennomgang av bygget

 Nytt brannalarmanlegg.

 Utbedre utette 
gjennomføringer, 
brannskiller 

 Utskiftning av branndører 

Moderniseringsforslag

Mnok 0,4 (minimum)
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Annet 

Vedlikeholdstiltak

 Utskiftning av 
sentralstøvsugeranlegget

 Etablere internkontroll 
elektro

 Nytt belegg i betongtrapp

 Reparasjon av pipe

Moderniseringsforslag

Mnok 0,3?
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Oppsummering vedlikeholdstiltak

Utendørs Mnok 1,7

Bygningen Mnok 3,0

VVS Mnok 5,4

El-kraft Mnok 1,1

Brannsikring Mnok 0,4 (minimum)

Annet Mnok 0,3

TOTAL Mnok 11,9
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Oppsummering moderniseringsforslag

Utendørs Mnok 0,1

Bygningen Mnok 6,5

VVS Mnok 3,3

El-kraft Mnok 5,0

Brannsikring Mnok 0,0

Annet Mnok 0,0

TOTAL Mnok 14,9



 Tilfredsstillende vedlikeholdt, alder tatt i betraktning

 Bærer preg av slit og elde

 Vanskelig å få rasjonell drift

 Lite energivennlig

 Relativt høy usikkerhet rundt endelig kostnad ved rehabilitering

 Anbefaler å vurdere riving og nybygg for å få:

• Rasjonell drift

• Lavere driftskostnader

• Miljøvennlig bygg

• Funksjonelt og tilpasset dagens behov
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OPAKs konklusjoner og anbefaling
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«Nye» poster 

Vedlikeholdstiltak

 Utskiftning av gasstank

 Radon reduserende tiltak

 Utskiftning av utslitte 
kjøkkenmaskiner

 Drenering

 Asbestsanering

Moderniseringsforslag

 Nytt storkjøkken inkl
utstyr

Mnok ? Mnok ?
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Agenda

1. Status for dagens klubbhus 
a) Klubbhusets historie
b) Bakgrunn og prosessen
c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang
d) Nye «poster»

2. Medlemmenes behov for klubbhus
a) Medlemmenes behov og forventning til klubbhuset
b) Rammebetingelser
c) Forslag til nytt klubbhus
d) Fordeler og ulemper ved rehabilitering vs. nybygg

3. Økonomiske aspekter
a) Kostnadsoversikt nytt vs. rehabilitering
b) Finansieringsalternativer/elementer
c) Kostnad for medlemmene
d) Annet 
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Medlemmenes behov og forventning til klubbhuset

• Funksjonelle krav
• Tralle- og bagrom
• Golfbiler 
• Proshop
• Garderober, toaletter
• Servering
• Kontorer, møterom
• Samlingsarealer inne og ute
• Treningsareal

Dagens og fremtidige behov kan dekkes på om lag samme areal som 
dagens klubbhus
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Rammebetingelser

• Reguleringsmessig 
• Regulert til idrettsformål
• Innenfor markagrensen
• Byggegrense rundt nuværende klubbhus
• Antall parkeringsplasser 
• Dispensasjon for innkjøring fra Ankerveien

• Bruksområder
• For medlemmenes formål
• Godt arbeidsmiljø for ansatte
• Helårsbruk med fokus på golfaktiviteter
• Miljøskapende

• Kostnader
• Forsvarlig økonomisk
• Akseptabel kontingentøkning
• Ikke legge økte inntekter til grunn for valg
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Nytt klubbhus skisseprosjekt

Presenteres av Puls arkitekter



Fordeler
 Mindre behov for å øke gjelden

 Oppgradere i takt med klubbens 
økonomiske situasjon

 Realt ansiktsløft

 Noe reduserte drifts- og 
løpende vedlikeholds kostnader

 Noe lavere økning i kontingent
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Rehabilitering

Ulemper
 Usikre anslag for kostnader

 Marginale offentlig tilskudd 

 Funksjoner ikke tilpasset 
dagens og fremtidens behov

 Ingen nye plasser til golfbiler, 
traller og bagger

 Fortsatt lite funksjonelt

 Fortsatt lite treningsareal

Rehabilitering vil fjerne vedlikeholdsetterslep og gi klubbhuset en 
god ansiktsløftning – men fortsatt umoderne og driftstungt



Fordeler
 Lavere og forutsigbare  

vedlikeholdskostnader

 Reduserte driftskostnader 

 Miljøvennlig og fremtidsrettet

 Mer funksjonelt
 Flere plasser til golfbiler, traller 

og bagger
 Relasjonsareana for 

medlemmene
 Trenings-/ fellesarealer inne
 Flere parkeringsplasser
 Økt kommersielt potensial

 Høyere andel tilskudd fra det 
offentlige og fra private  
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Nybygg

Ulemper
 Økt gjeld

 Noe høyere kontingent

 En sesong uten klubbhus

Et nybygg vil gi et mer funksjonelt klubbhus med økt medlemsbruk 
og lavere driftskostnader
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Agenda

1. Status for dagens klubbhus 
a) Klubbhusets historie - Niels
b) Bakgrunn og prosessen – Lars Olaf
c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang - CR
d) Nye «poster» - CR

2. Medlemmenes behov for klubbhus
a) Medlemmenes behov og forventning til klubbhuset
b) Rammebetingelser (regulering, parkering, bruksområder)
c) Forslag til nytt klubbhus
d) Fordeler og ulemper ved rehabilitering vs. nybygg

3. Økonomiske aspekter
a) Kostnadsoversikt nytt vs. rehabilitering
b) Finansieringsalternativer/elementer
c) Kostnad for medlemmene
d) Annet (utleie, usikkerhet)
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Kostnadsbildet

• Nybygg 52 m
• Rehabilitering 27 m + ‘nye’ tiltak
• Off støtte, legater, fond 10-15 m vs 2 m rehab

• Driftskostnader i dag 1,9 m
• Driftskostnader pr. år etter rehabilitering 1,7 m
• Driftskostnader pr. år nybygg 1,4 m

• Årlige avdrag og renter nybygg 2,1 m (30 år)
• Årlige avdrag og renter rehabilitering 1.9 m (20 år)

• Økt kontingent ved rehabilitering ca. 1.000,-/aktiv medlem/år
• Økt kontingent ved nybygg ca. 1.300,-/aktiv medlem/år
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Finansieringsalternativer

• Rest banelån 54m

• Finansiering klubbhus ca. 37m

• Eventuelle medlemsbidrag vil redusere finansieringsbehovet 

• Rente på banelån nå 6,5%, reduseres i 2018 og 2021

• Klubbhuslån antas med rente ca. 4,0%

• Evaluering av klubbens samlede lån   



26

Støttetiltak

Off tilskudd gis til idrettsarealer:

• Tippemidler ca. 3 – 4.2 mill

• Kommunalt tilskudd til IL bygd i privat regi ca 3 – 7 mill

• Legater og fond 1-3 mill

• Sum tilskudd ved nybygg 10-15 mill

• Sum tilskudd ved rehabilitering ca. 2 mill

Omfanget av statlige og kommunale midler samt bidrag fra fond, 
legater og private gaver krever gjennomført søknadsprosess
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Videre prosess

• Informasjon og videre meningsutveksling 

• Årsmøte 

• Ekstraordinært årsmøte

• Ved rehabilitering

• Prioritering av tiltak

• Avklaring av finansiering

• Kontrahering av utførelse

• Søknad om offentlige midler

• Ved nybygg

• Rammesøknad

• Avklaring av finansiering

• Valg av entreprisemodell

• Innhenting av anbud

• Søknad om offentlige og private midler

• Oppstart?


