
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Egersund 

Racketklubb 

Sted: B&G Racketsportsenter  

Dato: 30.november 2021  

Tid: 19:00  

Saksliste  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.  

2. Velge dirigent.  

3. Velge protokollfører.  

4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.  

5. Godkjenne innkallingen.  

6. Godkjenne sakslisten.  

7. Vedtak om medlemskontingenter for 2022 

8. Forslag om utbygging av uteanlegget 

 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Egersund Racketklubb. 

Årsmøtet avholdes 30.11 i MG-hallen v/B&G Racketsportsenter. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig for medlemmene på klubbens 

Facebook-side i tillegg til at det ligger tilgjengelig i papirformat i miljørommet. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Egersund Racketklubb i 

minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine 

økonomiske forpliktelser til Egersund Racketklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og 

forslagsrett. 

For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, 

forslagsrett mv., eller andre spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder kontaktes på 

post@egersundtennis.no. 

Velkommen til ekstraordinært årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

styret   



Saksliste 

Sak 1. Godkjenne de fremmøtte representantene  

Egersund Racketklubb har kontrollert listen over fullmakter.  

Styret i Egersund Racketklubb innstiller på at representantene godkjennes.  

Forslag til vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet godkjente de frammøtte representantene.  

 

Sak 2. Velge dirigent  

Styret i Egersund Racketklubb sitt forslag til valg av dirigent: Daniel Bjørnestad Helleren  

Forslag til vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet valgte Daniel Bjørnestad Helleren som dirigent.  

 

Sak 3. Velge protokollfører  

Styret i Egersund Racketklubb sin innstilling:  

Forslag til vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet valgte ___ som protokollfører.  

 

Sak 4. Representanter til å underskrive protokollen  

Styret i Egersund Racketklubb sin innstilling: Vedtak 30.11.2021. 

Forslag til vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet valgte ___ og ____ til å underskrive protokollen.  

 

Sak 5. Godkjenne innkallingen  

Styret i Egersund Racketklubb sin innstilling: Det ekstraordinære årsmøtet godkjenner innkallingen.  

Forslag til vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet godkjente innkallingen.  

 

Sak 6. Godkjenne sakslisten  

Styret i Egersund Racketklubb sin innstilling: Det ekstraordinære årsmøtet godkjenner forslag til 

saksliste.  

Forslag til vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet godkjente sakslisten.  

 

Sak 7. Vedtak om medlemskontingenter for 2022 

Styret i Egersund Racketklubb ønsker å endre på faktureringsrutinene for medlemskontingenter for 

at det skal kunne samordnes med bookingsystemet MATCHi. Styret har blitt anbefalt å gå over til en 

ordning der medlemskap selges online via bookingsystemet og gjelder for 365 dager uavhengig av 

når på året man melder seg inn. Dette vil spare klubben for mye administrasjon. Styret anbefaler å 

beholde dagens satser. 

 

Styret i Egersund Racketklubb sin innstilling: Det ekstraordinære årsmøtet godkjenner forslag om 

medlemskontingenter for 2022.  

Forslag til vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet godkjente forslag om medlemskontingenter for 

2022. 

 

 

  



8. Forslag om utbygging av uteanlegget 

Styret har utarbeidet løsningsforslag som er vedlagt sakslisten. Se vedlegg 1. 

 

Styret i Egersund Racketklubb sin innstilling: Det ekstraordinære årsmøtet godkjenner forslag om 

utbygging av uteanlegget.  

Forslag til vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet godkjente forslag om utbygging av uteanlegget. 

 

 

Underskrifter 

Underskrift av årsmøteprotokoll 

 

______________________     ______________________ 

        1. representant              2. representant 

 

______________________ 

 Referent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vedlegg 1.  

Medlemskontingenter for 2022 
                             

 Padel og 
Tennis 

Squash 
Badminton og 

Bordtennis 

Barnetennis  400  
  

Junior  950 
 

500 
 

350 
 

Senior  1050  700  500  

Familierabatt  1500 
 

950 

  
600 

 

Pensjonister  750  650  450  

  
  



Vedlegg 2. 

Løsningsforslag uteanlegg 

Under utredning av alternative løsninger har styret hatt fokus på å tenke fremtidsrettet. Vi 

har prøvd å se på hvordan man kan utnytte tilgjengelig areal best mulig, samt ivareta 

muligheten for å kunne innfri fremtidige behov for videre utbygging.   

Vi har i utredningsfasen sett på resterende areal i forhold til hva som kan være mulig å bygge 

i fremtiden. Det vil da være mulig å bygge en tredje tennisbane ved å grave seg lenger 

innover i terrenget. Dette anså vi som for kostbart å gjøre i denne omgang, men det skal 

være adkomst slik at det er mulig å gjøre ved en senere anledning.  

Det er også en mulighet for en ekstra padelbane der hvor klubbhuset står i dag. Denne 

banen kan også bygges som et påbygg til hallen, og vi vil kunne ha 2 innendørs padelbaner. 

Siden klubben for tiden har gode leieinntekter for klubbhuset ble dette ikke ansett som et 

alternativ i denne omgang, men her er det god adkomst slik at det lar seg gjøre ved en 

senere anledning.  

Det har blitt påpekt fra entreprenør at det å bygge mest mulig samtidig vil være vesentlig 

mindre kostbart enn om man skulle bygget deler av anlegget hver for seg. 

Styret har utarbeidet et løsningsforslag med 2 tilleggsopsjoner til utbygging av uteanlegget. 

Tegningene vedlagt viser en løsning med alle opsjoner. 

 

  



Grunnpakken: 

- 2 tennisbaner med syntetisk grus. Dette krever mindre vedlikehold enn tradisjonelle 

grusbaner, og kan spilles på hele året så lenge det ikke er frost/snø. Det legges derfor 

også til rette for installasjon av flomlys.  

 

- Padeltennisbane plasseres der dagens tribune står. Banen blir som standard levert 

med belysning 

 

- Minitennisbane som nærmiljøanlegg. Dette blir også et friområde for publikum når 

det er arrangementer. Her kan det da settes opp kiosk, grill etc. Belysning installeres 

for bruk på kveldstid. Dette utløser også ekstra spillemidler, så det er et 

plussprosjekt. 

For å bygge padelbane og minitennisbane må det graves ut en del masse, og settes 

opp en støttemur. Vi vil da samtidig få et platå på oppsiden av støttemuren som gir 

god utsikt til banene. For at anleggsmaskiner skal komme til uten at vi må rive 

klubbhuset, må det lages en anleggsvei rundt klubbhuset. Når man er ferdig med 

grunnarbeidet kan anleggsveien ferdigstilles til å bli en vei opp til platået over 

støttemuren. 

  



Opsjon 1: 

Aktivitetsområde som nærmiljøanlegg.  

Ved å bygge en mur istedenfor gjerde på bortre siden av tennisbanene kan man få 

utnyttet arealet maksimalt. Her kan man fylle på med masse som graves ut ved 

padelbanen og minitennisbanen slik at man får en ekstra aktivitetsflate på ca 400m2. 

Det kan være for eksempel en krokketbane eller man kan sette opp utendørs 

styrketreningsapparater. Området kan også brukes av publikum ved arrangementer, 

og vil også gi et ekstra underholdningstilbud for de som ikke spiller kamper selv. 

Dette kan bidra til at deltakere på turneringer holder seg på anlegget mellom 

kampene istedenfor å reise hjem, og man får da mer folkeliv rundt arrangementene. 

Det settes også opp belysning av området. Dette utløser ekstra spillemidler som er 

mer enn det koster å installere. Denne løsningen er en «nå eller aldri» løsning. Det vil 

ikke være praktisk mulig å komme til med anleggsmaskiner for å gjøre dette etter at 

tennisbanene er ferdig. Hvis vi ønsker dette, må det gjøres før tennisbanene er 

ferdigstilt.  

 

Argumenter for: 

- Muren vil gi en jevn bakgrunn som forbedrer spilleopplevelsen for tennis. Det blir 

lettere å se ballen, og bedre referansepunkt for avstand. 

- Ekstra aktivitetstilbud kan være god markedsføring for klubben, og kan gi både flere 

medlemmer og ekstra sponsorer. 

- Anlegget vil få en innramming som gir et ekstra godt helhetsinntrykk. Dette gir også 

flere publikumsplasser som vil gjøre det mer attraktivt for å kunne arrangere større 

turneringer eller andre arrangementer. 

- God skjerming for vegetasjon gjør at det havner mindre avfall på tennisbanen 

- Muren kan brukes som ballvegg 

- Det er nå eller aldri. Det blir bortimot umulig å bygge opp noe lignende etter at 

tennisbanene er lagt. 

 

Argumenter mot: 

- Pris 

- Ekstra område som krever vedlikehold 

- Kan hende at det medfører trafikk som er forstyrrende 

  



Opsjon 2:  

Flomlys på tennisbanene. Vi har som nevnt uansett tenkt å legge til rette for dette. Å 

installere lysanlegget i seg selv er noe vi kan vurdere å gjøre sammen med resten av 

prosjektet eller vente til en senere anledning. Dette kan avhenge litt på totalkostnadene 

for prosjektet med tanke på spillemidler. Pris på flomlys er anslått til ca 350.000kr, og 

maksbeløpet man kan få for spillemidler er 700.000 eller 1/3 av kost. Man kan dermed 

ende opp med at det lønner seg økonomisk å installere flomlys. 

 

 

 

Klubbens økonomi pr november 2021 
  

Likviditet  
Lån: -      7 000 000  

Innskudd:         2 250 000  

Innkommende tippemidler fra tidligere prosjekter:         3 250 000  

Likviditet pr November 2021: -      1 500 000  

  

Forventet driftsresultat 2021 før nedskrivinger            900 000  

  

Forventede ekstraordinære utgifter 2022  
Renovasjon av Tak         1 100 000  

Momskompensasjon: -         275 000  

Tippemidler (1/3 av kost): -         366 667  

Total kost eksl. Rentekostnader:            458 333  

  

Bygging av lager i MG-hallen:            300 000  

Momskompensasjon: -            75 000  

Tippemidler (1/3 av kost + 60.000 til gode fra hallprosjektet:  -         160 000  

Sponsing fra Rune Skandsen -            50 000  

Total kost eksl. Rentekostnader:              15 000  

  

Ekstraordinære utgifter dekkes av likvide midler  
 

 

  



Budsjettert kost på forskjellige løsningssammensetninger. 

Prisene er kalkulert av Espeland AS, og det er tatt høyde for uforutsette kostnader. Vi har i 

tillegg lagt til 500.000kr i ekstra buffer. Totalt lån som er spesifisert er inkludert de 7.000.000 

som klubben har i dag minus spillemidler som vi får utbetalt i 2022. Beregnet rentekost er 

basert på 1,5% rente og før noe av lånet er nedbetalt. Det er normalt at vi får utbetalt 

momskompensasjon året etter prosjektet er ferdig. Det tar vanligvis noen år før spillemidler 

blir utbetalt. 

Hovedløsning   

Grunnarbeid, muring m.m 6 062 500 

banedekke og tilbehør 2 tennisbaner + 1 padelbane 2 000 000 

Prosjektering, søknader og uforutsette kostnader 500 000 

Ekstra kost Opsjon 1 Aktivitetsområde 2 312 500 

  

Ekstra kost Opsjon 2 flomlys tennisbane 350 000 

  

  

Total kost Hovedløsning: 8 562 500 

mva komp -1 712 500 

Spillemidler nærmiljø minitennis m/lys -600 000 

Spillemidler padelbane m/lys -950 000 

Spillemidler tennisbaner u/lys -500 000 

Andre støttemidler: -400 000 

    

Total kost eks renter etter utbetaling av tilskudd 4 400 000 

Totalt lån etter investering, før utbetaling av tilskudd 12 312 500 

Årlige rentekostnader inkl. eksisterende lån før nedbetaling er påbegynt 184 688 

  

  

Total kost Hovedløsning + Opsjon 1(Aktivitetsområde) 10 875 000 

mva komp -2 175 000 

spillemidler nærmiljø minitennis m/lys -600 000 

Spillemidler padelbane m/lys -950 000 

Spillemidler tennisbaner u/lys -500 000 

Spillemidler nærmiljø aktivitetsområde m/lys -600 000 

Andre støttemidler: -400 000 

    

Total kost eks renter etter utbetaling av tilskudd 5 650 000 

Totalt lån etter investering, før utbetaling av tilskudd 14 625 000 

Årlige rentekostnader inkl. eksisterende lån før nedbetaling er påbegynt 219 375 

  

  



 
 
 
 

Total kost Hovedløsning + Opsjon 1 og Opsjon 2 11 225 000 

mva komp -2 245 000 

spillemidler nærmiljø minitennis m/lys -600 000 

Spillemidler padelbane m/lys -950 000 

Spillemidler tennisbaner u/lys -500 000 

Spillemidler nærmiljø aktivitetsområde m/lys -600 000 

Spillemidler lys tennisbane -700 000 

Andre støttemidler: -400 000 

    

Total kost eks renter etter utbetaling av tilskudd 5 230 000 

Totalt lån etter investering, før utbetaling av tilskudd 14 975 000 

Årlige rentekostnader inkl. eksisterende lån før nedbetaling er påbegynt 224 625 

  

Total kost Hovedløsning + Opsjon 2 (flomlys) 8 912 500 

mva komp -1 782 500 

spillemidler nærmiljø minitennis m/lys -600 000 

Spillemidler padelbane m/lys -950 000 

Spillemidler tennisbaner u/lys -500 000 

Spillemidler lys tennisbane -700 000 

Andre støttemidler: -400 000 

    

Total kost eks renter etter utbetaling av tilskudd 3 980 000 

Totalt lån etter investering, før utbetaling av tilskudd 12 662 500 

Årlige rentekostnader inkl. eksisterende lån før nedbetaling er påbegynt 189 938 

 

Styrets innstilling: 

Styret anbefaler at vi bygger Hovedløsning + Opsjon 1 og Opsjon 2 fordi det gir den beste 

løsningen, man utnytter tilgjengelig areal maksimalt og i tillegg utløser det mer tilskudd 

som gjør at det er økonomisk forsvarlig.  

 

  



 

 

 

 



 

 



 

  



Kontrollutvalgets uttalelse til ekstraordinært årsmøte i 
Egersund Racketklubb 30.november 2021 
 
Kontrollutvalget har gått igjennom forslag til innkalling og saksliste til 
ekstraordinært årsmøte. 
 
Utvalget legger til grunn at sakene  
7. Vedtak om medlemskontingenter for 2022  
og 
8. Forslag om utbygging av uteanlegget 
ligger innefor kontrollutvalgets arbeidsområde og at utvalget derfor skal avgi 
uttalelse til årsmøtet. 
 
Sak 7 er godt redegjort for, og utvalget har ingen kommentarer til saken. 
 
Sak 8 er en stor sak for Racketklubben og med stor økonomisk konsekvens for 
klubben.  
Saken er godt redegjort for i saksutredningen. Kontrollkomiteens leder har hatt 
kontakt med Racketklubbens leder som bekrefter at han vil orientere årsmøtet 
med supplerende opplysninger i saken.  
 
Kontrollutvalget er opptatt av at følgende tema får oppmerksomhet: 

• Klubbens evne til å betjene økte utgifter til renter og avdrag. 
• Mellomfinansiering.  

Herunder byggelån og byggelånsrenter.  
Finansiering fra ferdigstillelse til utbetaling av tilskudd og kommunalt 
garanterte lån. 

• Sikkerhet for at tippemidler og øvrige tilskudd oppnås som forutsatt. 
 
 
For Kontrollutvalget 
Egersund 13.11.2021. 
 
 
 
Harald Henriksen       Harald Røkenes  
Leder         
 
 
 

 

 

 


