
Ørmelen Grendehus - Søknad om overtakelse

Til
Verdal Kommune v/ Ordfører Bjørn Iversen

Fra
May-Britt Bj ørklund, Tlf: 97 47 O69 4

Etablering av driftsselskap for Ørmelen Grendehus.

Vi ønsker med dette å meddele vår interesse om å ovetta drift og utleie av bygningsmassen til
Ørmelen grendehus.
ØrmelenVel har tidligere i prosessen fått tilbud om overtakelse av huset til en symbolsk sum
av kr 1.,- og vi ønsker om muligheten til å få det samme tilbudet.

Overordnet plan:

Planlegging:
Budsjettering av første driftsår er allerede påbegynt. Det hentes inn informasjon om driftskostnader,
behov for vedlikehold og nykjøp av utstyr, samt undersøkelser om det økonomiske potensialet i
utleiemakedet.

Driftselskap:
Stifte et andelslag SAsom skal være et driftselskap. Selskapet skal s6rge for drift, vedlikehold og utleie av
bygningsmassen.
Andelslaget skal bestå av privatpersoner som ønsker å ha, eller har tilknytning til huset.
Andelslaget skal til en hver tid ha positiv kapital. Og skal starte med nok driftsmidler til ett års drift.

W
Før overtakelse skal kapitalbehovet for første driftsår dekkes.
Dette skal skje i form av salg av andelsbrev til medlemmene,
samt innsalg av sponsorvegg eller lignende til næringslivet.

Drif t :
Det vil bli ansatt en daglig leder i NN% stilling som i utgangspunktet skal ha det overordnede ansvaret for
huset.
Daglig leder vil også påse at vedlikehold blir utført samt å ha ansvar for utleieplan og fakturering.
Daglig leder blir valgt av styret.

Opphør:
Hvis det viser seg at driften ikke er bærekraftig vil Verdal Kommune etter første driftsår kunne legge huset ut
for salg igien.
Bygningsmassen skal da være i en like god eller bedre forfatning enn ved overtakelsen.

Status:
Vi har i slaivende stund en liste på en god del personer som ønsker å tegne andelsbrev i selskapet.
Dette etter kun et par timers ringerunde. Vedlagt er listen over de som har sagt seg villige til å tegne andeler i
samvirkelaget.

I tillegg til disse har noen følere ute i nærmiljøet på Ørrnelen gitt mange positive tilbakemeldinger, og vi
regner med at en stor del av de resterende husstandene ogsåvil tegne andeler.
Et raskt overslag sier oss atvibør reise ca. 200.000 i driftsmidler totalt slik at vi har en buffer til å ta unna
eventuelle uforutsette utgifteq og vi ser på dette som fullt overkommelig.

Mvh

Torild Solstnd May-Britt Bjørklund



Budsjett 2009

Driftskostnader :

Fastpris vann
Fastpris Kloakk
Vann 200m3 d 11.84
Kloakk 2OOm3 e 20,53
Forsikring ( Overslag )
Strøm (Pr 04.10.08 45.200 I 9 * 12)

Løpende utgifter

Investeringer :
Oppvaskmaskin
Varmepumpe
Ytterdør

Totale Driftskostnader L. år :

Etablerings inntekt

Innsalg av Andelsbrev privat : 500 å 250
Innsalg av reklamevegg Næringsliv 5 plaketter e 10.000

- 625
- 625
- 2.368
- 4.L06
- 20.000
- 60.267

-87.991.

- 5.000
- 25.000
- 10.000

- r27.991

125.000
50.000

Total ved etablering:

IØpende inntekter
Andelshavers medlemskontigent 500 å kr 50
Utleie av lokaler 40 kvelder å kr 1500
Faste leietakere
( Disse må det settes opp en endelig avtale med,
med de er interresert i å benytte huset.)
Pensjonistforeningen 45 møter e 2OO
Blandakoret 4O gvinger å kr 100
Verdal danseforening 8 fester å 1000
arHg fest for andelshavere

Inntekter første driftsår

Totalt 1. driftsår

/-medlemskontigent 1. år)

175.000

25.000
60.000

9.000
4.000
8.000
5.000

111.000,-/86.000,-

26L.OOO



Budsjettert Balanse 2første år

Balanse Første driftsår :

Totale drifts og vedlikeholdskostnader -I27.991,-
Driftsinntekter L. driftsår 261.000,-

Resultat 133.009,-

Balanse andre driftsår

Totale drifts og vedlikeholdskostnader -87.991.,-
Driftsinntekter 1. driftsår 111.000.-

Resultat 23.009.-

Budsjetter inneholder utgifter basert på drift av barnehage,
Strømutgifter, vann- og avløpsutgifter vil ved planlagt drift bli vesentlig redusert, slik at vi vil mye
sannsynlig ende opp med en større Økonomisk buffer en budsjettert.

Ved samtaler med flere leietakere lforeninger er de alle interreserte i både å stille med arbeidskraft,
nr-ul-tgustyrernedlemmerog-ande$averesom pr4l'atpersoner-De stiller segogså positivetil å bidra
med noe oppstartskapital.

Disse er :

ØrmelenVel v/ Eva Hammer
Ørmelen Danseforening v/Halvor Hammer
Pensjonistforeningen v/ Maren Storhaug
Ørmelen Blandakor v/ Turid Bjørken

Med vennlig hilsen

May Britt Bjørklund Torild Solstad
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