
 

  

                                                                                                    

  

    

FORSLAG TIL ESKTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 21.04.20 

Bakgrunn: 

Flint Tønsberg AIL står overfor betydlige investeringer i 2020 der lånefinansiering er nødvending for gjennomføring. De 

tre prosjektene er: 

1. Skifte av kunstgress på Bane A. 

Dette gresset er ti år gammelt og ikke lenger godkjent for spill i 3 divisjon. Klubben ønsker å skifte kunstgresset sommer 

2020. Investeringen er anslått til kr 4,1 millioner eks.mva. Her kan vi påregne at momsen vil bli refundert og at 

prosjektet støttes med minimum kr 1 mill fra spillemidler.  

2. Håndtering av gummigranulater 

Flint har i dag to kunstgressbaner med gummigranulater. Kravene til å håndtere gummigranulatene på en miljøvennlig 

måte blir strengere og vi må foreta betydelige investeringer for å kontrollere at granulatene ikke spres utenfor regulerte 

områder på anlegget vårt. Disse investeringene er anslått til rundt kr 600.000 eks. mva. 

3. Skifte til LED-lys for Bane A 

Skifte til LED lys vil gi en miljøgevinst i form av innspart strøm og lengre levetid på anlegget. Innsparingen i form av 

redusert strømforbruk og lavere vedlikeholdskostnader vil dekke nedbetaling av lån. Investeringen er anslått til kr 

480.000 eks. mva. Vi er allerede innvilget kr 100.000 fra ekstern sponsor i støtte til anlegget. 

TOTAL INVESTERING OG LÅNEBEHOV 

ANLEGG 
 

TOTAL  
INVESTERING  
(inkl mva) 

TOTAL  
INVESTERING 
(ekskl mva) 

TILSKUDD/ 
EGENKAPITAL 

LÅNEBEHOV KOMMENTARER 

Skifte kunstgrass 
Bane A 

5.125.000 4.100.000 1.000.000 3.100.000  

Fasiliteter for å 
handtere 
gummigranulater 

750.000 600.000 0 600.000  

LED lys Bane A 600.000 480.000 100.000 380.000 Innsparing i 
strømforbruk  og lavere 
vedlikeholdskostnader vil 
dekke nedbetaling av lån 



 

  

                                                                                                    

TOTALT  6.475.000 5.180.000 1.100.000 4.080.000 Netto lånebehov etter 
refusjon av mva og 
støttemidler 

Mva og støtte  1.295.000 1.100 2.395.000 Mellomfinansiering inntil 
moms er refundeert og 
støtte utbetalt 

TOTALT 
LÅNEBEHOV 

 6.475.000  6.475.000  

 

Klubben ønsker å oppta et rammelån på kr 6.700.000 til å finansere ovenstående investeringer. Rammelånet tar høyde 

for at investeringene kan bli noe høyere enn estimert (3,5%)  

Planlagt nedbetalingstid er 10 år, men vi ønsker en fleksibel nedbetalingsplan. Lånet til å dekke merverdiavgift er 

midlertidig og vil bli betalt ned så snart momsrefusjonen er mottatt av Flint. Tilsvarende vil spillemidler gå direkte til 

nedbetaling av lån når de utbetales. 

Klubben søker også aktivt sponsorer til anlegget og ønsker å betale lånet ned raskere dersom vi vi lykkes i å skaffe disse. 

Klubben har fått lånetilbud fra Nordea hvor øvrige lån også ligger. Dette forutsetter et positivt vedtak på ekstraordinært 

årsmøte samt kommunal garanti. Sistnevnte er søkt om og ligger til behandling i Tønsberg kommune. 

 

Betjening av lån 

Vi har foreløpig estimert at årlig beløp til avdrag og renter blir ca. kr 480.000. LED lys vil gi en estimert 

innsparing på anslagsvis kr 50.000 pr år i form av reduserte vedlikeholdskostnader og strømforbruk. Netto behov for økt 

betalingsevne blir dermed kr 430.000. 

 

Dette er primært tenkt dekket gjennom inntekter fra økt aktivitet i form av flere sponsorer, et nytt cup-arrangement, 

o.a. Imidlertid kan utfallet bli at det må være en kombinasjon av økte inntekter og en viss reduksjon av kostnader som 

vist i nedenstående tabell: 

 

      + Sponsorer og ny cup     kr 150.000 

      - reduksjon i stilling for Daglig Leder fra ca 80% til 60%: kr 140.000 

      - kutte treningsleir for A-lag herrer og damer:                           kr  140.000  

       Totalt innspart                                                                                 kr  430.000        

 

Forslag til vedtak: 

Ekstraordinært årsmøte for Flint Tønsberg AIL avholdt 21.04.20 gir hovedstyret fullmakt til å oppta lån på inntil kr. 

6.700.000 ut fra ovenstående investeringsbehov og forutsetninger 


