Saksvedlegg til ekstraordinært årsmøte 20.11.2013

Innstilling til vedtak om bygging av fotballhall
Bakgrunn:
Det har i flere år vært jobbet for å få realisert en kunstgrasbane i Rindal. Fra en nedsatt arbeidsgruppe
bestående av representanter fra alle idrettslaga og Rindal Kommune ble det levert en rapport i 2012 med
en innstilling på å bygge en fotballhall med spilleflate 60 x 40. Idrettslaget har etter dette fått tilsagn fra tre
større bidragsytere med en gave/bidrag på til sammen 5,5 MNOK.

Kostnadsoverslag:
Siv. Ing. Arne Vaslag har på oppdrag fra Rindal Kommune laget en kostnadskalkyle for fotballhall ifm.
søknad om forhåndsgodkjenning av spillemidler. Kostnadskalkylen er på totalt kr 15.000.000 eksl. mva.
Sanitæranlegg og friidrettsbane med lengdegrop m.m. er ikke medregnet i dette kostnadsoverslaget.

Eierskap og driftsform:
Styret har tidligere gått inn for å opprette et eget aksjeselskap som skal stå som eier av hallen, mens
klubben kan stå for den årlige driften. Det har vært drøftet å legge driftsansvaret inn i eget selskap på sikt.
Valg av eierskaps- og driftsform er valgt med bakgrunn i mva forhold og redusert økonomisk risiko.
Finansieringsplan:
Fordeling egen- og fremmedkapital

Beløp

Egenkapital, herav gaver 5 500 000, egenkapital
Rindal IL 500 000 og kronerulling 500 000

6 500 000

Spillemidler (inkl. friidrettsanlegg)

3 700 000

Dugnader

250 000

Lånebehov

4 550 000

Sum totalkostnad eksl. mva

15 000 000
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Finans- og driftskostnader

Beløp

Rente- og avdragskostnader, gj.snitt per år i
låneperioden (Annuitetslån på 4,5 mill til 4 % rente)

258 000

Varme, elektrisitet

130 000

Vedlikehold bygg og dekke

50 000

Forsikring

30 000

Diverse uforutsett

20 000

Sum årlig likviditetsbehov.

488 000

Henviser for øvrig til vedlegg:
Tilleggsnotat innstilling vedtak om bygging av fotballhall

Innstilling til vedtak:
Ekstraordinært årsmøte i Rindal IL 20.11.2013 vedtar å bygge ny fotballhall med utgangspunkt i
saksfremlegget med tilleggsnotat, med en øvre totalkostnad på hallen inntil kr. 15 500 000 ekskl.
mva og med en øvre låneramme på inntil kr. 4 550 000.
Hovedstyret v/leder gis fullmakt til å ta opp lån på vegne av Rindal IL og å benytte lagets
egenkapital nevnt i saksfremlegget for å realisere prosjektet. Hovedstyret får fullmakt til om
nødvendig, å pantsette lagets eiendeler og fordringer knyttet til låneopptaket.
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