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SAKSDOKUMENTER TIL  

 

 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

 

 BÆRUM GOLFKLUBB 
 

Dato:          ONSDAG 12. OKTOBER 2022 KL. 18.00 
                    Registrering av deltagere fra kl. 17.30 
Sted:           Klubbhuset på Bærum Golfklubb 
                    Hellerudveien 51, 1350 Lommedalen 

 
         Saksliste: 

1.0 Godkjenne de stemmeberettigede 
2.0 Valg av møteleder 
3.0 Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 
4.0 Godkjenne innkallingen og sakslisten 
5.0 Godkjenne forretningsorden 
6.0 Beslutningssak:  

Tilrettelegge for simulator- og innendørstreningssenter på Bærum Golfklubb 
 
Bærum Golfklubb har fått rammetillatelse fra Bærum Kommune på søknad om bruksendring 
fra loft til treningsrom, påbygg til eksisterende klubbhus og tilbygg til eksisterende bod som 
opparbeides til golfbilgarasje. Her ønsker vi å tilrettelegge for 5 simulatorer og 
innendørstrening som putting og nærspill. 
 
Investeringen er pålydende kr. 6,6 MNOK inkl moms. Simulatorene skal leases og månedlige 
kostnader over 60 måneder dekkes av inntektene fra utleie av simulatorene.  

 
 Sum pristilbud                                                  6 596 340 

Tillegg usikkerhetsavsetning inkl. evt. prisstigning    1 319 268 
Totalt byggebudsjett          7 915 608 
Finansiering: 
Lån Nordea                                                          6 600 000 
Egenkapital                                                                        1 315 608 
 

 
Denne investeringen vil ikke påvirke medlemskontingenten. Det vil bli opprettet en egen 
avdeling for simulatorsenteret og det vil bli ført eget regnskap på driften av dette senteret. 
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Finanskostnader og leasing vil dekkes av klubbens budsjett frem til simulatoravdelingen får 
positiv kontantstrøm. Dette forventes allerede i desember 2023. 
 
Likviditetsprognose 2022: UB 31/12: 4 MNOK.  
 
Se forretningsplan for detaljer rundt drifts- og likviditetsbudsjett. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Ekstraordinært årsmøte godkjenner investeringen til å etablere simulator- og 
innendørstreningssenter på Bærum GK som beskrevet i forretningsplan. Investeringen er 
pålydende kr. 6,6 MNOK som finansieres gjennom lån i Nordea og evt. bruk av egenkapital 
pålydende 1.315.608 dersom full risk (Tillegg usikkerhetsavsetning inkl. evt. prisstigning) 
inntrer.     
 
 
 
Saksdokumenter til ekstraordinært årsmøte og forretningsplan er lagt ut i klubbens lokaler 
og på klubbens nettsider 5. oktober 2022. Kunngjøringen om ekstraordinært årsmøtet ble 
publisert på www.bmgk.no, i nyhetsbrev og på Facebook 27. september 2022, iht klubbens 
lover § 18. 

 
Bare medlemmer i henhold til klubbens medlemsregister, og som har fylt 15 år, er 
fremmøte- og stemmeberettiget. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt iht klubbens 
lover § 17. 

 
 Elektronisk påmelding i egen link eller pr. telefon til daglig leder: 419 18 803. 
 

 
Lommedalen, 5.oktober 2022 

 
 
 

Bente Grobstok   Kjell Dagestad   Terje Andersen 
     Styreleder         Nestleder        Styremedlem 

 

Marie A. Erlandsen    Jan Lie Amundsen  Håkon Fuglesang    Arne Fjelberg 
Styremedlem     Styremedlem   Varamedlem        Varamedlem 

 
Bente Rosenberg 

Daglig leder 

http://www.bmgk.no/

