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Bakgrunn
En klubbhuskomité nedsatt av styret har gjennomført et grundig arbeid for å vurdere muligheter for enten
rehabilitering av eksisterende klubbhus eller bygging av nytt. Bruksmessige, tekniske og økonomiske sider
ved begge alternativer er vurdert, både av klubbhuskomitéen og styret. Klubbens medlemmer har i løpet av
2017 vært invitert til tre informasjonsmøter om arbeidet, og løpende informasjon om både rehabilitering og
nybygg er lagt ut på klubbens hjemmesider. Spørsmål og innspill fra medlemmene har gitt viktige bidrag til
arbeidet.
Etter grundige vurderinger vedtok et enstemmig styre 19. september i år å legge fram forslag om nybygg,
under forutsetning av tilfredsstillende finansiering. Styret har lagt vekt på at denne løsningen er best
fordi den vil gi oss et moderne og varig klubbhus med vesentlig bedre funksjonalitet enn i dag, lavere
driftskostnader og plass til helårs golftrening. Styret mener at et nytt klubbhus er den beste løsningen for å
bidra til at klubben kan realisere ambisjoner og mål som definert i virksomhetsplanen.
Finansiering av nytt klubbhus er nå på plass gjennom en kombinasjon av støttelån fra medlemmer og
samarbeidspartnere, banklån og forventet tilsagn om offentlig tilskudd. Styret understreker at det fremdeles
er anledning for medlemmer og andre til å tegne seg for støttelån slik at behovet for bankfinansiering kan
reduseres tilsvarende.
Behovsanalyse og plan for arealutnyttelse ligger til grunn for forslaget til nytt klubbhus. Skisser og bilder har
vært presentert på klubbens nettsider og i informasjonsmøter og har fått mange positive tilbakemeldinger.
Kostnader er anslått av entreprenører, og tallene er kvalitetssikret av fagressurser på klubbens vegne.
Tilrådning fra antikvariske myndigheter er vektlagt.
Dersom styrets forslag ikke blir vedtatt, vil det bli arbeidet videre med detaljerte planer for rehabilitering
av det eksisterende klubbhuset, før et eventuelt forslag til vedtak kan fremlegges for medlemmene. Tabellen
under gir en oversikt over enkelte faktorer som er hensyntatt i styrets vurdering.
Faktor

Nybygg

Rehabilitering

Bruk

Ca 700 m2 nye arealer

Som i dag

Levetid

30 – 50 år

25 – 35 år

Funksjonalitet

Tidsmessig

Ingen endring

Gjeld 2018 / 2028

96 mill. / 56 mill.

70 mill. / 28 mill.

Gjeldfri klubb (år)

2036

2033

Kostnad pr medl./år 1)

1.300,-

min. 1.050,-

1)

Basert på 1.300 voksne aktive medlemmer
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Styret foreslår at
ekstraordinært årsmøte i Oslo Golfklubb
fatter følgende vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppføre nytt klubbhus i tråd med fremlagte planer
Klubbhusprosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 57 millioner kroner. Finansiering skal skje
ved kombinasjon av banklån på inntil 37 millioner kroner, støttelån fra medlemmer og samarbeidspartnere,
offentlige tilskudd, gaver og medlemsbidrag gjennom kontingent.
Årlig medlemskontingent for voksne, aktive medlemmer økes med kr. 300 fra 2017-nivå. Samlet årlig bidrag
fra denne medlemsgruppen blir med dette kr. 1.300. Bidrag på kr. 1.000 per voksne, aktive medlemmer til
vedlikeholdsfond vedtatt i 2017 overføres til finansiering av nytt klubbhus.
Målet er oppstart av byggeprosjektet høsten 2018.
Oppstart kan ikke skje før nødvendige offentlige tillatelser er gitt. Klubben engasjerer byggherreombud og
annen nødvendig kompetanse for å sikre gjennomføring av prosjektet i tråd med fremlagte planer.
Klubbens kontrollkomité skal holdes løpende orientert om prosjektet.
For styret i Oslo Gofklubb

Jens-Ove Hagen
Styrets leder

Lars Olaf Sterud
Styrets nestleder

Camilla R. Juell
Styremedlem

Cecilie Ditlev-Simonsen
Styremedlem

Einar Lyche
Styremedlem

Markus Leandersson
Styremedlem
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Om Rehabilitering av eksisterende klubbhus
Klubbhuset er i dårlig forfatning som følge av et betydelig etterslep av vedlikehold. På oppdrag fra styret
ble det foretatt en gjennomgang av klubbhusets tilstand. Rådgivningsselskapet OPAK la i mars 2015 frem
en tilstandsrapport med forslag til nødvendige utbedringer. Samlet kostnad ble anslått til ca. 33 millioner
kroner. Beløpet inkluderer uforutsette kostnader med 15% ut over en kalkyle på 28,7 millioner kroner.
OPAKs konklusjon er gjengitt i avsnitt under:
KONKLUSJON/ANBEFALTE TILTAK Basert på ovennevnte registreringer, og samtaler med
oppdragsgiver, er det OPAKs vurdering at Oslo Golfklubbs klubbhus i Ankerveien 127 har behov for omfattende
oppgraderinger/moderniseringer i løpet av de neste 10 årene dersom det skal opprettholdes som et moderne og godt
fungerende klubbhus. Byggets utforming med bla. mange påbygg og ulike gulvnivåer, setter begrensninger mht.
til hvor funksjonelt bygget kan bli. Flere steder setter også den lave takhøyden begrensninger blant annet når det
gjelder framføring av ventilasjonskanaler. Selv med innvesteringer på ca. 33 mill kroner vil en fremdeles ha et
eldre bygg som ikke er optimalt i forhold til et nytt, moderne bygg. Vi gjentar dessuten at dette beløpet er forbundet
med relativt stor usikkerhet. OPAK anbefaler derfor Oslo Golfklubb å vurdere å rive det eksisterende bygget og
bygge et nytt. En vil da kunne få et bygg «skreddersydd» for moderne klubb-drift, lavere driftskostnader og lave
vedlikeholdskostnader de neste 20 årene. Forutsatt et bygg på omtrent samme størrelse som dagens, antar vi at en bør
regne med en kostnad på ca. kr 25 000,- /m2 for et nybygg, hvilket gir en totalkost på ca. 45 mill kroner inkl. mva.
OPAKs rapport er senere kritisk gjennomgått av bygningsteknisk fagkyndige, og det er innhentet anbud på
utførelse av de mest kostbare utbedringsarbeidene. Sammendrag av kostnader iht OPAKs anslag og etter
revisjon, er gjengitt i tabellene under.

Etter innhenting av anbud på
tre hovedarbeider fremstår
beløpene som realistiske anslag.
Dette er vist i oversikt her.
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Et rehabilitert klubbhus vil være tidsmessig oppgradert iht. dagens standard. Det vil ha samme romplaner
og bruksmuligheter som i dag. Tekniske løsninger og overflater vil være av samme kvalitet som et nytt
klubbhus. Noen hovedpunkter:

•    Vedlikeholdsetterslep utbedret
•    Etterisolert fasade med ny kledning
•    Nye, innvendige overflater av god kvalitet (vegger, himling, mv.)
•    Ny og moderne belysning utvendig og innvendig
•    Ventilert inneklima iht. dagens krav
•    Nytt elektrisk anlegg
•    Nytt energieffektivt oppvarmingsanlegg (varmepumpe/energibrønner)

Finansiering av rehabilitering og
resterende banelån
Samlet kostnad for rehabilitering inkl. usikkerhet er beregnet til 23-31 millioner kroner med et
finansieringsbehov på 21-29 millioner kroner. Rehabilitering vil innebære en årlig besparelse av
vedlikeholdskostnader på ca. kr 400.000 pr år. Basert på et årlig kontingentpåslag pr. medlem på kr 1.050
vil investeringen være nedbetalt etter 15 år. Nedbetalingsplan er vist i tabellen under.
År

2018

2019

2028

2033

Renter

3 464

3 320

1 915

1 337

Avdrag

2 284

2 858

2 858

2 858

Netto Finans

5 747

6 178

4 773

4 194

70 030

67 137

27 528

-722

Netto gjeld
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Planer for nytt klubbhus
Nytt klubbhus er planlagt med
et brutto areal (BTA) på ca. 2.100
kvadratmeter, med 1.550 kvadratmeter i underetasjen og 550
kvadratmeter i første etasje.
Terrasser kommer i tillegg.
Dagens klubbhus er til sammenligning på ca. 1.700 kvadratmeter.
Plassering i terrenget blir dermed
mindre dominerende enn i dag.

Utnyttelsen av arealet blir vesentlig mer hensiktsmessig, og det blir
bedre plass for funksjoner som i
dag savnes. Blant annet blir det bag- og tralleplasser til alle som ønsker det. Skissene på de neste s idene viser
planer for arealdisponering og fasader. Noen punkter som kan trekkes frem er:

•

Rasjonell utnyttelse og drift av bygget. I tillegg til lavere faste kostnader vil logistikken bli enklere
og mer effektiv med en mer samlet organisering av bygget og mer effektiv bruk av menneskelige
ressurser.

•

Plass til nye og utvidete behov som bagskap/tralleplasser, golfbiler, treningsstudio, «golfland» m.m.

•

Helårsaktivitet er miljøskapende for medlemmene og gir engasjement for kjøkken, trenere og shop
(salg/tilpassing av utstyr).

•

Aktiviteter hele året med golftrening og spill på simulatorer, fysisk trening, gruppetreninger,
«sportsbar» og restaurant/kafé. Alt samlet rundt et knutepunkt (adkomstatriet) skaper liv selv med
relativt få brukere og kan betjenes av få personer.

•

Adkomst med utsikt over banen (ikke bakside som i dag).

•

Samler golfrelaterte funksjoner på ett plan på banenivå.

•

Sentrert adkomstsone over to plan med direkte adkomst til de fleste funksjoner. (tilrettelegger for
rasjonell drift, samlende og miljøskapende, praktisk for brukere og ansatte).

•

Organisering av restaurant/klubblokale/møtearealer/terrasse vil bli tilrettelagt for samtidig bruk for
medlemmer, arrangementer og møtevirksomhet.

•

Utsyn fra terrassen over større deler av banen, inkl. hull 9 og adkomst.

•

Større overdekkede arealer ved adkomst og terrasser.
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Planskisser for nytt klubbhus
Hovedfunksjonene i et nytt klubbhus er lagt til bakkeplan ut mot banen. Her vil også klubbens ansatte ha
sine arbeidsplasser og det er adkomst til garederober, trallerom og pro shop. Bygningen vil trekkes lenger
unna 9. green og det blir plass til større treningsområder ved dagens puttinggreen.

I første etasje blir serveringsfunksjoner, møterom og rom for medlemstreff plassert.
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Byggekostnader og byggeprosess
for klubbhus
Kalkylen er nøye gjennomgått med innhenting av tilbud på relativt detaljert nivå, men foreløpig uten
forpliktende anbud. Kostnader for de enkelte bygningselementer er vist i tabellen under. Kvadratmeterpris
er ca. 27.000 kroner pr. brutto kvadratmeter, som ansees å være et godt anslag med så vidt mye arealer lagt
under bakken.

Det vil velges en anbudsform som sikrer klubben en makspris
med avtalte kvaliteter. Prosess for utførelse vil ikke bestemmes før
nødvendige beslutninger er tatt og offentlige tillatelser innhentet.

Målet er byggestart høsten 2018. Det er en avhengighet til byggesaksbehandlingen som klubben ikke styrer,
men oppstart høsten 2018 anses for å være realistisk dersom vedtak fattes 27. november i år. Gjennomføring
uten provisoriske anlegg synes lite sannsynlig, men det arbeides for kortest mulig periode uten fullverdig
klubbhus.
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Klubbhus for helårs bruk
I det nye klubbhuset er det satt av mer enn 450 kvadratmeter til innendørs treningsmuligheter. Arealene,
som har fått navnet Golfland, blir liggende delvis under bakken, men med dagslys fra forsiden. Her skal
medlemmene kunne samles for spill på
simulatorer, nærspilltrening og putting i
hyggelige omgivelser om vinteren. Det vil
også bli mulighet for å trener styrke, spenst
og uholdenhet.
Det er planlagt fire simulatorer samt flere
utslagssteder mot nett med god takhøyde.
Andre klubber i Osloområdet med nye
innendørs treningsfasiliteter har stor pågang.
Et slikt tilbud for Oslo GKs medlemmer vil
gi bedre treningsmuligheter om vinteren og
en hyggelig møteplass. Dette vil være både
attraktivt og lønnsomt.
Siden det nye klubbhuset er vel så mye
for fremtidige generasjoner, vil gode
samlingsteder være viktig for ønsket
rekruttering. Aktivitetsrom som kan brukes
til fysisk trening, fysikalsk behandling,
garderobe for samlinger eller lekserom for
barn i trening er derfor lagt inn i planen.
Golfland er lagt i tilknytining til
trenerkontorer og proshop og krever ikke
betjening ut over klubbens bemanning i dag.
Og med nok plass til å skape aktivitet og
miljø året rundt blir det flere nye muligheter;
•

Flere medlemmer i trening hele året med profesjonelle trenere

•

Møtelokaler med innlagte golfkurs etterfulgt av en god lunsj

•

Tilby golf hele året med turneringer på simulator, protimer, kurs etterfulgt av dagens.

•

Golfbursdager for glede og rekruttering

•

Flere barn i trening hele året (nasjonal Winter League).

•

Beholde faste dager for herrer, damer, voksen elite, ungdom hele året.

•

Fysioterapi/massasje behandling sommer og vinter i kombinasjon med trening

•

Barnepass mens medlemmer og gjester spiller
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Finansiering klubbhus
Finansiering av nytt klubbhus er basert på inntekts- og utgiftsnivået for 2017, justert for en økning på 300
kroner pr. aktivt medlem. Klubbens inntekter og utgifter er vist i oversikten under. De skraverte feltene er
hhv 1.690.000 kroner i økt medlemsbidrag (300 kroner per voksen aktivt medlem ut over 1.000 kroner som
ble lagt på i 2017 og satt til side), 460.000 kroner forsiktig anslått i økte årlige leieinntekter fra klubblokaler
og restaurant, samt 500.000 kroner i årlige besparelser for fyring og vedlikehold.

Forutsatt at kostnader og inntekter øker med samme prosentsats, gir dette en årlig sum på 6,7 millioner
kroner til dekning av finanskostnader. Klubbens eksisterende ‘banelån’ i Nordea er i perioden 2010 til 2017
nedbetalt med 9,25 millioner kroner og gjenstår med 52,75 millioner kroner. Fra hhv 2018 og 2021 utløper
fastrenteavtalene for transjer på respektive 30 millioner kroner og 10 millioner kroner av dagens ‘banelån’ (se
tabell under), og årlig nedbetaling kan økes betydelig. Dette er vist i kontantstrømsanalysen på neste side.
Av samlet kostnad for et nybygg på 57 millioner kroner legges det til grunn 10 millioner kroner i støtte fra
stat og kommune samt fra legater og stiftelser. Søknadsprosessen for offentlig støtte er igangsatt og beløpet
synes realistisk. Endelig avklaring vil først kunne foreligge etter at byggesøknader er godkjent og finansiering
for øvrig er klar.
En samlet lånefinansiering på 47 millioner kroner vil dekkes delvis gjennom støttelån fra medlemmer,
samarbeidspartnere og delvis gjennom banklån.
Oversikten under viser klubbens kontantstrøm. Ved ferdigstilling av nybygg vil klubben ha en samlet gjeld
på 95,8 millioner kroner, hvorav 51,3 millioner kroner utgjøres av resterende lån til bane. Etter ti år vil
samlet lån være nedbetalt til 56 millioner kroner. Klubben vil være gjeldfri etter litt over 17 år, i 2036.
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(NOK '000)

2018

281
690
180
792

2028
42
1
36
7

164
690
068
787

…

2035
48
1
41
8

434
690
430
693

2036

34
1
29
6

Re nte r
Avdr ag
Ne tto finans

3 954
2 174
-6 128

4 232
3 347
-7 579

2 412
3 802
-6 214

574
1 404
-1 978

283
-283

564

-788

1 573

6 716

8 550

1 864

1 076

-1 406
814

-6 071
3 800

-8 040
4 310

Gjeld til f ordringshavere

97 676

94 329

57 028

12 000

3 960

Ne tto gje ld

95 812

93 253

56 214

8 200

-351

Hvor av bane lån:

51 278

Cash-sw eep
Kontantbeholdning

35
1
30
6

…

Inntekter
Økning i kontigent (holdes konstant)
Kostnader
Ne tto før finans

Ne tto k ontants tr øm

590
690
588
692

2019

49
1
42
8

402
690
259
833

Støttelån fra medlemmer og
samarbeidspartnere
Medlemmer og samarbeidspartnere har mottatt henvendelse om mulighet for å yte støttelån til klubben
i forbindelse med bygging av nytt klubbhus. Det er så langt mottatt tilsagt om støttelån som gjør at
finansiering nå er sikret. Målet er imidlertid å oppnå tilsagn om ytterligere støttelån i tiden fremover for å
redusere banklånets størrelse tilsvarende. Støttelån vil bli tilbakebetalt etter ti år. Løpende renter utbetales
årlig. Rentesatsen på 3,5% er fast i lånets løpetid.
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