
OSLO GOLFKLUBB

Innkalling til 
Ekstraordinært årsmøte

i Oslo Golfklubb
TIRSDAG 27. november 2018 KL 19.00 

på MEET ULLEVÅL, Sognsvn. 77c  
ved Ullevål Stadion

Saker til behandling:
1) Finansiering av økt prosjektbudsjett for nytt klubbhus

2) Livsvarige aktive medlemskap for delfinansiering av nytt klubbhus



Bakgrunn
Ekstraordinært årsmøte i Oslo Golfklubb vedtok 27. november 2017 å oppføre nytt klubbhus innenfor 
en kostnadsramme på 57 millioner kroner, �nansiert gjennom en kombinasjon av banklån på inntil 
37 millioner kroner, støttelån fra medlemmer og samarbeidspartnere, o�entlige tilskudd, gaver og 
medlemsbidrag gjennom kontingent.

Styret oppnevnte deretter en styringsgruppe for prosjektet. Denne består av Lars Olaf Sterud (leder), Erik 
Hagen, Jens-Ove Hagen, Christopher Raanaas og Elisabeth Seeberg. Gruppen har arbeidet iherdig med 
prosjektet gjennom hele 2018, i nært samarbeid med styret. Klubbhusprosjektet har vært tema i samtlige 
styremøter i 2018.

Viktige milepæler
• 16. februar: Anbudsinvitasjon ble sendt til �re kvalitetssikrede entreprenører. To av entreprenørene 

valgte å ikke levere anbud. Entreprenøren A-Bygg AS, som bisto klubben med utarbeidelse av 
opprinnelig prosjektbudsjett, trakk seg fra prosessen før anbudsinvitasjon ble sendt ut.

• 21. april: Godkjennelse til bygging innenfor Markagrensen 
• 4. mai: Forhandlinger innledet med J.I. Bygg AS, som hadde levert det rimeligste tilbudet. 
• 31. mai: Rammetillatelse fra Oslo kommune til oppføring av nytt klubbhus
• 28. juni: Tilsagn om statlig støtte/spillemidler på 4,6 millioner kroner
• 10. juli: Intensjonsavtale inngått med J.I. Bygg AS. Avtalen binder entreprenøren frem til 30. november 

2018 til å oppføre nytt klubbhus innenfor en maksimal kostnadsramme på 63,5 millioner kroner. 
«Grønt lys» om at �nansiering er på plass må gis fra Oslo Golfklubb innen 30. november 2018. 

På tidspunktet for utsendelse av innkallingen til ekstraordinært årsmøte hadde klubben ennå ikke mottatt 
svar på søknad om støtte fra Oslo kommune og �ere stiftelser og legater. 
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Økt prosjektbudsjett 
Som kommunisert til medlemmene ved �ere anledninger, blir kostnadene for det nye klubbhuset høyere 
enn først antatt på grunn av et stramt entreprenørmarked. 

Avtalen med J.I. Bygg AS er basert på detaljerte spesi�kasjoner og inngått etter grundige vurderinger av 
materialvalg og tekniske løsninger i samråd med arkitekt og ekstern konsulentbistand. Det er lagt vekt 
på gjennomgående god kvalitet, med noe høyere standard i medlemsarealene. Løsningene som er valgt 
ivaretar planene for sportslige og sosiale aktiviteter i klubbhuset, i tillegg til å tilfredsstille sponsorers 
og samarbeidspartneres behov. Avtalen sikrer klubben en makspris på avtalt leveranse gjennom en 
totalentreprise. I tillegg er det avtalt en fordeling av eventuelle besparelser i prosjektet hvor klubben får 70% 
og entreprenøren 30%.

Styret og styringsgruppen for nytt klubbhus har det siste halvåret arbeidet for å �nne måter å �nansiere 
merkostnadene på uten å belaste medlemmene utover det som ble vedtatt 27. november i �or. 
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Finansiering av nytt klubbhus
Opprinnelig vedtak innebar en kostnadsramme for nytt klubbhus på 57 millioner kroner som fordelte seg slik:  
- 10 millioner kroner i støtte fra stat, kommune og stiftelser
- 30 millioner kroner i banklån
- 17 millioner kroner i støttelån fra medlemmer og samarbeidspartnere 

Nytt prosjektbudsjett for klubbhuset er nå 72 millioner kroner, hvorav de største postene omhandler økt 
totalentreprise, merverdiavgift og gol�and.  

I etterkant av �orårets ekstraordinære årsmøte har klubben fått tilsagn om støttelån på ytterligere 1,5 million kroner.

For å bidra til �nansiering av økt prosjektbudsjett vedtok styret 7. august 2018 å tilby medlemmer i Oslo 
Golfklubb mulighet til å tegne livsvarig aktivt medlemskap, som et engangstilbud. Tilbudet ble sendt ut 
til medlemmene 18. august 2018. Prisen er fastsatt til 350 000 kroner, som tilsvarer 25 ganger samlet 
årskontingent og avgifter for 2017, avrundet oppover. På tidspunkt for utsendelse av innkallingen hadde 34 
medlemmer tegnet seg. Tegning forutsetter godkjenning i det ekstraordinære årsmøtet.

I tillegg kan vi informere om at en foreløpig anonym bidragsyter har besluttet å gi en gave på 6 millioner 
kroner og et svært gunstig lån på 10 millioner kroner for å bidra til �nansiering av det nye klubbhuset.  
Dette lånet skal føre til en tilsvarende reduksjon av banklånet. Samlet gjeld knyttet til klubbhuset skal ikke 
overstige 47 millioner kroner, det samme gjeldsnivået som lå til grunn for vedtaket 27. november 2017. 
Styret er svært takknemlig for dette bidraget.

Ovennevnte informasjon viser at nytt klubbhus kan �nansieres uten at medlemmene påføres utgifter utover 
det som tidligere er vedtatt, og uten at klubben må låne mer penger enn beløpet som lå til grunn ved 
opprinnelig vedtak 27. november 2017.

Medlemmenes årlige bidrag til klubbhuset blir 1 300 kroner. Beløpet skal ikke økes.
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Ny vurdering av 
rehabiliteringsalternativet

På bakgrunn av økt prosjektbudsjett for nytt klubbhus, valgte styringsgruppen høsten 2018 å gå gjennom 
tidligere anslag for rehabilitering av det eksisterende klubbhuset for å vurdere om dette kunne være et 
bærekraftig alternativ i lys av markedssituasjonen beskrevet ovenfor.  

Ny gjennomgang viste et revidert estimat for rehabilitering på 26,5 - 33 millioner kroner, sammenliknet 
med anslaget på 23 - 31 millioner kroner som ble presentert på ekstraordinært årsmøte 27. november i 
�or. På forespørsel har entreprenør J.I. Bygg AS foretatt uavhengige beregninger som indikerer kostnader 
også utover revidert kostnadsestimat.  Årlig kontingentpåslag, basert på nedbetaling av lån over 15 år, 
ville utgjøre 1 280 kroner per voksen aktivt medlem. I tillegg vil et rehabilitert bygg verken gi klubben 
helårs treningstilbud, tilsvarende inntektsmuligheter knyttet til bl.a. kafé og møtelokaler, eller den samme 
langsiktigheten som et nytt klubbhus vil gi oss. Dertil kommer at vi heller ikke får den samme gunstige 
�nanseringsordning i form av støttelån og gaver. 

Styret og styringsgruppen �nner det derfor ikke tjenlig å legge ytterligere arbeid i dette alternativet. 
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Klubbhus for helårsbruk

I det nye klubbhuset er det planlagt ‘Gol�and’ på mer enn 450 kvadratmeter til innendørs 
treningsmuligheter. Arealene 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 trene styrke, spenst og uholdenhet. 
Det er planlagt tre / �re simulatorer og �ere utslagssteder med moderne utstyr for trening mot nett. Et 
slikt tilbud for Oslo Golfklubbs 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. Revidert budsjett for oppføring 
av nytt klubbhus omfatter kostnadene for ‘Gol�and’. Disse inkluderer nå også nødvendige innvendige 
bygningsmessige arbeider for installasjon av simulatorer og annet golfspesi�kt inventar. Budsjettposten er på 
1,9 millioner kroner. Simulatorer er ikke medtatt da disse vil leies/leases og �nansieres gjennom utleie/bruk. 

Fremdriftsplan for nytt klubbhus 
Planen er å begynne riving av eksisterende bygningsmasse i mars 2019. På denne måten kan 
administrasjonen benytte dagens kontorlokaler gjennom vinteren. Sesongen 2019 vil vi ha provisoriske 
lokaler til klubbhus, proshop og kafé. Administrasjonen �ytter sannsynligvis til bygningen bak 
drivingrangen. Klubben har inngått avtale om leie av parkering på Bogstad Camping i byggeperioden. 
Styret og administrasjonen vil gjøre sitt ytterste for at medlemmer, sponsorer og samarbeidspartnere kan 
ha full glede av klubbens fasiliteter gjennom 2019-sesongen, men vi ber alle om å utvise tålmodighet og 
�eksibilitet i denne mellomperioden. Planen er at banen skal åpne med helt nye greener i løpet av mai 2019, 
så spilleforholdene neste år bør uansett være de aller beste. 
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Styret foreslår at ekstraordinært 
årsmøte i Oslo Golfklubb fatter 

følgende vedtak:

1. Finansiering av økt prosjektbudsjett for nytt klubbhus
Styret gis fullmakt til å iverksette bygging av nytt klubbhus med et høyere prosjektbudsjett enn det som 
ble vedtatt i ekstraordinært årsmøte 27. november 2017. Merkostnadene �nansieres gjennom tegning av 
livsvarige aktive medlemskap, bidrag fra o�entlige støtteordninger og private gaver, slik at samlet gjeld 
knyttet til klubbhusprosjektet ikke skal overstige 47 millioner kroner. Samlet årlig bidrag til nytt klubbhus 
på 1 300 kroner fra aktive voksne medlemmer, som ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. november 
2017, endres ikke. 

2. Livsvarige aktive medlemskap i Oslo Golfklubb 
Som ledd i �nansieringen av nytt klubbhus (jfr. sak 1) gis styret fullmakt til å sluttføre avtaler ved å 
motta oppgjør fra minst 34 medlemmer som har bundet seg til å tegne aktivt, livsvarig medlemskap. 
Bindingen knytter seg til tilbud utsendt av styret 14. august 2018, gitt under forutsetning av godkjennelse 
i ekstraordinært årsmøte 27. november 2018. Medlemmene skal innbetale et engangsbeløp på 350 000 
kroner innen 31. januar 2019, som dekker alle fremtidige kontingenter og avgifter knyttet til medlemskapet 
i klubben med spillerett på banen (særavgifter for leie av skap, tralleplass og evt. andre tilleggstjenester er 
ikke inkludert).

For styret i Oslo Gofklubb

 Jens-Ove Hagen Lars Olaf Sterud  Camilla R. Juell
 Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem

 Cecilie Ditlev-Simonsen Einar Lyche Markus Leandersson
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Lars Olaf Sterud

Cecilie Ditlev-Simonsen
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