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Yderligere information og baggrundsdata omkring projekt ”ny bygning” 

Klubbens vision Banen og tilhørende medlemsfaciliteter skal være i den bedste udgave af sig selv. 
 

Status efterår 2021 Banen står flot som aldrig før, hvilket bekræftes gennem medlemsundersøgelser, og 
forbedres fortsat. Der er ansat ny chefgreenkeeper, og alle medarbejdere er nu 
fastansatte, således det høje niveau blandt greenkeeperne kan fastholdes. 
 
Andre medlemsfaciliteter i form af indendørs træningsmuligheder, omklædnings- og 
badefaciliteter, samt mere målrettet og konsistent service overfor medlemmer og gæster 
trænger til at blive opgraderet, hvilket også fremgår klart af samme undersøgelse. 
 
Ønsker og krav til forbedringer har tidligere været oppe på generalforsamlinger, og det er 
tidligere besluttet at: 
 

• Udbygge indendørs træningsfaciliteter. Installere to TrackMan bokse i Vestfløjen 
samt yderligere udslagsmåtte og/eller puttetræningsmulighed. Status er, at der er 
installeret en TrackMan boks, og at de øvrige aktiviteter først kan etableres når 
sekretariatet er flyttet. Den nuværende situation er ikke holdbar da TrackMan 
boksen genererer meget støj i sekretariatet, med den nuværende løsning. 
 

• Udarbejde forslag til at højne serviceniveauet over for medlemmer og gæster, samt 
muliggøre fælles udnyttelse af ressourcer i Proshop og Sekretariat. Status er, at der 
er gennemført foranalyse på fire forskellige løsninger, og bestyrelsen nu har valgt en 
løsning til fremlæggelse på en ekstraordinær generalforsamling i starten af 2022. 

 

Løsning Der opføres en ny bygning øst for Proshop, med sammenhæng til Proshop, som 

indeholder medlems- og gæsteservice, sekretariat, turneringskontor, tekøkken, toiletter 

samt et uformelt lounge- og mødeområde til medlemmerne.  Oplæg fra AG5 arkitekter. 

Efterfølgende indrettes Vestfløjens sydlige ende til indendørs træningsområde med to 

TrackMan bokse samt mulighed for udslag i net, puttetræning m.m. (oplæg Søren 

Hansen) 

Forslaget indføres i 2 faser: 
 
Fase 1: 
Ny bygning og indretning af indendørs træningscenter i sydlige ende af Vestfløj. 
 
Fase 2: 
Vestfløjens nordlige ende med omklædnings- og badefaciliteter renoveres. 
 

Fordele Fase 1 

• Indendørs træningsfaciliteter opprioriteres, og kan benyttes af alle medlemmer. 

• Bedre service overfor gæster og medlemmer gennem henvendelse kun et sted – 
”one stop shopping”. 

• Udnyttelse af synergieffekter mellem Sekretariat og Proshop. 

• Bedre og større uformelle opholds- og mødefaciliteter for udvalg og medlemmer, 
såvel indenfor som udenfor. 

• Turneringskontor tæt på banen. 

• Nye toiletter i umiddelbar nærhed af banen ved passage fra hul 9 til 10. 

• Nuværende problem med støjgener i sekretariat fra TrackMan fjernes. 
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• Præsentabel bygning der arkitektonisk matcher eksisterende bygninger samt vore 
krav kvalitet på såvel bane som tilhørende faciliteter. 

Fase 2: 

• Omklædnings- og badefaciliteter opgraderes til nutidig standard. 

• Mindre og mere eksklusive forhold med nøgleskabe, mindre gymnastiksal. 
 

Tidsplan  

JAN 2022 Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt på dagsordenen: ny 
bygning og indretning af indendørs træningscenter i Vestfløjen (fase 1). 
 

JAN 2022- MAJ 2022 Indhentning af byggetilladelse hos kommunen. 
Forlængelse af lejeaftale med kommunen. 
 

JUN 2022 Færdiggørelse af udbudsmateriale 
 

JUL 2022 – AUG 2022 Gennemførelse af udbudsforretning 
 
 

SEP 2022 Valg af entreprenør 
 

JAN 2022 – JUL 2023 Byggeri gennemføres 
 

OKT 2022 – JUL 2023 Sekretariat flytter til mødelokale over cafe med begrænset åbningstid og arbejder 
primært hjemmefra. 
 

OKT 2022 Vestfløj indrettes til to TrackMan bokse samt indendørs træning. Indgangsdør flyttes. 
 
Indtjekning GolfBox forbliver i Vestfløj til ny bygning er færdig. 
 

AUG 2023  Sekretariat flytter ind i ny bygning. 

  

Økonomi Ny bygning: samlet investering 6.0 mio. kr. inklusive moms, heraf kr. 500.000 som buffer 
til uforudsete udgifter samt ca. kr. 800.000 til rådgivere, herunder arkitekt, ingeniør m.fl. 
Det forventes at nogle af disse omkostninger kan løftes af i forbindelse med indgåelse af 
aftale med entreprenøren, der vælges. 
 
Indretning Vestfløj syd til indendørs træningscenter: 150.000 kr. 
 
Ombygning Vestfløj med nye bad- og omklædningsfaciliteter: ikke estimeret endnu. 
Udskydes til fase 2. 
 
Bygningsmæssige investeringer afskrives over op til 50 år. Værløse Golfklub arbejder 
sammen med kommunen på en gentegning af lejeaftalen, således en ny 50-årig periode 
aftale i.f.b.m byggeriet. I 2022 er der 23 år tilbage af den nuværende lejeaftale. 
 
Vi har de senere år sparet op til denne investering, og har likviditet til at afholde 50% af 
omkostningerne, mens de resterende 50% lånefinansieres. Det forventes muligt at opnå 
et 30-årigt realkreditlån, eller realkredit lignende lån, da lejeaftalen af jorden er 20 år 
længere end låneperioden. Der forventes ingen problemer med at opnå fornuftige 
lånebetingelser for det resterende beløb. 
 
Derudover ansøges der via Lokale og Anlægsfonden om finansiel støtte til projektet. 
Projektet er forhåndsgodkendt som støtteberettiget, men først på et senere tidspunkt i 
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projektet, hvor projektet er yderligere beskrevet i detaljer, vil støttens omfang blive 
vurderet. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse at Investeringens størrelse afspejler tidens 
omkostningsniveau for en bygning af denne størrelse og med de krav der er til kvalitet, 
æstetik og holdbarhed. 
 
Ved 1000 voksne medlemmer og en lånerente på 2% over 30 år svarer det til et årligt 
beløb til rente og afdrag på ca. 175.000 kr. eller 175 kr. pr. voksent medlem, samt årlige 
afskrivninger over 50 år på ca. 125.000 kr. årligt svarende til 125 kr. pr. voksent medlem. 
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