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BILAG 1
INVITATION TIL BORGERMØDE
FASE 1

___dag den ________
I __________________
Kl. 19.00
Kom og hør om arbejdsgruppens forarbejde og
potentialerne for en ny dagligvareforretning her i ______

Vi vil drøfte mulighederne for borgeranparter
og hvordan projektet kan realiseres.

Venlige hilsner fra Arbejdsgruppen bag ______ Butikshus

BILAG 2
PRÆSENTATION TIL BORGERMØDE
FASE 1

Ny dagligvareforretning
i Bælum?

Potentialerne - Bælum er en by til vækst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ca. 800 indbyggere
Renoveret folkeskole med overbygning
Nyt børneunivers på vej
Populær efterskole i byen
Store flotte idrætsfaciliteter
Arbejdspladser
Fantastisk natur
Stærk idrætsforening
Masser af kulturliv
Masser af foreningsliv
Ca 20-30 min. til Aalborg
15 min. fra Supersygehuset
Rimelige huspriser

900

Indbyggertal i Bælum
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Men vi har en udfordring –
vi skal have gjort noget ved
• Vi har en købmand der har præsteret:
–
–
–
–
–
–

Stigende omsætning gennem årene
Kunder fra omkringliggende byer
Mange gode tilbud og rimelige priser
Godt varesortiment
God blomster- og bagerafdeling
Services som tips, lotto,
pakkepost, medicin mv.

• Men vi har også
en købmandsbutik der
ikke er tidssvarende
– Sortimentsplads
– Varelogistik
– Parkeringsforhold

Udfordringerne for Bælum
• Svært at sælge nuværende butik til ny købmand
• Hvis byens står uden købmand vil det påvirke huspriserne.
• En nærliggende dagligvarehandel er prioritet nr. 1 når befolkningen
generelt skal vælge bosætningssted.
• Manglende tilflytning eller fraflytning kan gå ud over mange ting som
skole, institutioner, foreningsliv og erhvervsliv.

Flere muligheder ved en ny butik
•
•
•
•
•

Café
Samlingssted
Udstillinger
Salg af lokale råvarer
osv.

Købmandspotentiale
• Indikationer fra Dagrofa viser en forventet omsætning på ca.
22 mio, excl. moms
• Omsætningspotentialet kan vise sig at blive større ved
udarbejdelse af en egentlig Markedsundersøgelse
• Vores nuværende købmand ønsker at drive
købmandsforretningen i den nye bygning
• Koncept SPAR

Hvor kunne en ny butik ligge?
• Samme sted Østergade
– Manglende plads på grund til større butik
– Manglende plads til parkering og varelogistik
– Ikke så mange gennemkørende trafikanter

• Ny placering Vestergade
– Væsentlig flere trafikanter
– Stor grund
– Gode til- og frakørselsforhold

Hvordan kunne en ny butik se ud?
• Størrelse ml. 850 – 1000 m2
• Prisniveau 8 – 10 mio.
• Skal passe til omgivelser, lokalplan, grundstørrelse osv.

Inspiration

Etablering af et selskab Bælum Butikshus ApS
(= model 1 / her skal overvejes alt. låneforening)

• Byens hus
• Bestyrelse valgt af byens borgere (anpartshaverne)
• Udgifter
– Forrentning og tilbagebetaling af lån til grund og anlægsinvestering
– Selskabsdrift, skat, forsikring, revision m.v.

• Indtægter
– Lejeindtægter fra købmanden
– Lejekontrakt med uopsigelighedsperiode
– Lejegaranti

Finansiering

(ca. 10 mio.)

• Fremmedkapital ~ 65 - 75%

( ca. 7,5 mio.)

– Realkredit 60%
– Restfinanciering 15%
•
•
•
•

KFI – lån 75 - 15%
Vækstfonden 15%
Banklån 15%
Garantikapital andet sted fra.

• Egenkapital ~ 25 – 35 %
– Borgeranparter
• 1000 stk. a´ 2.500,-

( min. 2,5 mio.)

Forudsætninger for
etablering af Bælum Butikshus ApS
•
•
•
•
•
•
•

Budget der sikrer positiv konsolidering
Nedbringelse af gæld til 0,- på max. 20 år.
Anpartshaverne vil efter max. 20 år eje bygningens restværdi.
Bestyrelse valgt af anpartshavererne
Uafhængig revision
Årlig generalforsamling
Salg af min. 1000 anparter a´2.500,-

Er der opbakning til at gå videre med projektet?

Arbejdsgruppen for
Bælum Butikshus ApS
•
•
•
•
•
•
•

Navn 1 - købmand
Navn 2
Navn 3
Navn 4
Navn 5
Navn 6
Navn 7

Mangler kompetencer indenfor……

Kommunikation
Aftale om kommunikationsplatform
• Hjemmeside og adresse?
• Facebook og hvor?
• Opslag ved købmand

Fremdriftsplanen
• Fase II
– Kommunekontakt vedr. grund og muligheder
– Videre arbejde med KFI-Pakke
•
•
•
•

Markedsanalyse
Budget for drift
Budget for investering
Visualisering af byggeri

– Anpartstegninger
• Interessetilkendegivelser ( ikke bindende) ved underskrift hos købmanden

– Om ca. 2-3 mnd. Borgermøde nr II
• Information om selve anpartstegningsprocessen

BILAG 3
INTERESSETILKENDEGIVELSE FOR ANPARTSTEGNING

Interessetilkendegivelse vedr. anpartstegning til _______ BUTIKSHUS APS
Har du lyst til at blive holdt orienteret og vurderer du anpartstegning i _____ Butikshus ApS
Interessetilkendegivelsen er helt uforpligtende

Navn

Side __________

Adresse

Mail

Telefon

BILAG 4
BLANKET TIL ANSØGNING OM KFI - PAKKE

Blanket til ansøgning om KFI – Pakke
Postnr. & By for projektet:

_____________________________________

Navn & Hverv på arbejdsgruppedeltagere:
Navn

Hverv

Forventet butikskoncept:

Min Købmand eller SPAR ?

Forventet omsætning (Mio. ekskl. moms)

______________________________

Forventet byggeri (ca. m2)

______________________________

Forventet placering (adresse)

______________________________

Ønsker hjælp til:
Markedsanalyse
Budget for drift
Budget for ejendomsinvestering
Visualisering af projekt
Prisoverslag på byggeri
Kontaktperson fra arbejdsgruppen:
Navn
Adresse
Telefon
Mail
Blanketten udfyldes og sendes til butiksudvikling@dagrofa.dk

Ja

Nej

BILAG 5
OPLÆG TIL LEJEKONTRAKT - MODEL I OG II
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Undertegnede:

navn
Adresse
Cvr.
Ejer af ejendommen
Matr. Nr .., …by, …
Beliggende ……………

i det følgende kaldet udlejer, og

Navn
CVR …..
Adresse

i det følgende kaldet lejer, er der d.d. indgået følgende:

LEJEKONTRAKT
l.

LEJEMÅLETS OMFANG

Lejemålet omfatter dagligvarebutik og lagerlokaler beliggende ……………
Det lejedes areal fordeles således:

Butik og lager
ca.
Indgangsparti
ca.
Åben varegård med port ca.
Andet
ca.
Parkeringsarealer
Befæstede arealer
ca.
Grundareal
ca.

…. m2
…. m2
…. m2
…. m2
…. pladser
…. m2
…. m2

Ændringer i arealerne efter opmåling medfører ikke ændring i den aftalte leje.
2.

DET LEJEDES BENYTTELSE

Det lejede skal benyttes til dagligvareforretning med Dagrofa ApS og Dagrofa Logostik A/S som
hovedleverandør, til handel med dagligvarer og dertil knyttet detailhandel.
Udlejer indestår for, at det lejede kan anvendes til formålet.
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Det er en væsentlig forudsætning for udlejers indgåelse af denne lejeaftale, at Dagrofa ApS samtidig
stiller lejegaranti overfor udlejer, der afdækker udlejers krav på betaling af leje, hvis lejer mod
forventning ikke kan opfylde sine forpligtigelser overfor Udlejer.
Som følge af den stillede garanti, er det et krav, at det lejede skal benyttes til dagligvareforretning i
regi Dagrofa ApS og Dagrofa Logistik A/S samt at lejer skal være tilsluttet én af de købmandskæder,
der er tilsluttet Dagrofa ApS og / eller Dagrofa Logistik A/S. En overtrædelse af denne bestemmelse vil
medføre, at den af Dagrofa ApS stillede garanti bortfalder. En overtrædelse af bestemmelsen er en
væsentlig misligholdelse af nærværende lejekontrakt – som vil forpligte udlejer til at ophæve
lejemålet såfremt lejer ikke har efterkommet indholdet af et behørigt påkrav om misligholdelsen, jf.
afsnit 14 nedenfor.
Bringes lejemålet til ophør som følge af ovenstående bestemmelse er udlejer forpligtet til at tilbyde
Dagrofa ApS lejemålet på tilsvarende vilkår, som er aftalt mellem udlejer og lejer i henhold til
nærværende lejekontrakt.
Lejeren har pligt til i hele lejeperioden at anvende det lejede i sin fulde udstrækning til det formål, der
er angivet ovenfor. Lejeren er således uberettiget til uden udlejers skriftlige samtykke at fraflytte det
lejede, før lejeforholdets ophør jf. dog fremleje- og afståelsesbestemmelserne.
Det lejede må ikke benyttes på en sådan måde, at der ved lugt, støj, rystelser, lyspåvirkninger eller
lignende påføres gener for ejendommen, dens øvrige brugere, omkringliggende ejendomme eller
disses brugere, udover hvad der er sædvanligt for den type lejemål. Lejers brug må endvidere ikke
medføre forurening af ejendommen og deponering af forurenende stoffer må ikke finde sted. Lejer er
ansvarlig for alle udgifter hidrørende fra lejers evt. forurening, herunder undersøgelse, oprensning,
erstatning m.m.
3.

LEJEMÅLETS BEGYNDELSE

Lejemålet tager sin begyndelse den …
Dog gives der adgang til lejer den ….. med henblik på montering og klargøring af inventar og
indretning af butik.
Med 3 måneders skriftlig varsel kan udlejer udskyde overtagelsesdagen med op til 6 måneder, på
grund af evt. forsinkelser i byggeriet.
4.

LEJEAFTALENS VARIGHED

Lejeaftalen kan af begge parter opsiges med 6/12 måneders skriftligt varsel til ophør den 1. i en
måned.
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Fra udlejerens side kan lejeaftalen dog tidligst opsiges til ophør den ……. med 6/12 måneders
skriftligt varsel herefter. Denne uopsigelighed er ikke til hinder for regulering af lejen efter denne
kontrakts bestemmelser.
Fra lejerens side kan lejeaftalen dog tidligst opsiges til ophør den …… med 6/12 måneders forudgående skriftligt varsel herefter.
5.

LEJENS STØRRELSE, BETALING OG REGULERING

Den årlige nettohusleje (lejen) er aftalt til kr. ……….., skriver kroner …………… hvilket beløb erlægges
månedsvis forud med kr. …… .
Udover lejen betaler lejer de på ejendommen værende skatter og afgifter, lejemålets andel af
driftsudgifter, vand og varme, elektricitet, kommende stigninger i skatter, afgifter og evt. kommende
dækningsafgift mv.
Lejebetalingen sker hver den 1.st. i måneden, første gang den ………. for perioden 1. – 31. 20..
Ved lejemålets påbegyndelse betales kontant som almindeligt depositum et beløb svarende til 6
måneders leje. Depositum skal altid svare til min. 6 måneders leje. Depositum henstår som sikkerhed
for enhver forpligtelse, som lejeren måtte pådrage sig overfor udlejeren i forbindelse med
nærværende lejekontrakt. Beløbet frigives først efter, at der ved lejemålets ophør er foretaget
endelig afregning parterne imellem vedrørende deres slutmellemværende. Depositum forrentes ikke.
Lejen forhøjes med udviklingen i nettoprisindekset for perioden 1. december til 1. december det
foregående år. Lejen reguleres med 75 % af stigningen i nettoprisindeks dog minimum 2 % og
maksimalt 4 % p.a. Lejen forhøjes efter foranstående retningslinjer hver den l. januar, første gang l.
januar 201..
Uanset aftalt uopsigelighed og uanset den ovenfor aftalte regulering af lejen, kan lejen reguleres i
henhold til lejelovgivningens almindelige regler herom, som ved lejeaftalens indgåelse er erhvervslejelovens § 13. Udlejer og lejer har dog gensidigt fraskrevet sig retten til at kræve lejen reguleret
under henvisning til markedslejen indtil den 31. december 20…
Merværdiafgift/moms pålægges leje, depositum og a conto fællesudgifter i henhold til almindelige
regler herom.
6.

DRIFTSUDGIFTER, SKATTER OG VARME m.v.

Alle udgifter og afgifter til forsyning af det lejede med el, gas, vand, varme m.m. inkl. afgifter til
eventuel målerleje, betales af lejeren direkte til forsyningsselskabet i henhold til særskilt måler.
Lejeren har pligt til at lade sig registrere hos forsyningsselskabet som selvstændig bruger, og alt
vedrørende varme, el og vand/vandafledningsafgifter er udlejer uvedkommende.

4

Lejer afholder selv udgifter af enhver art til renovation, renholdelse af udenoms arealer, service-,
vagt- og tilsynsordninger, skadedyrsbekæmpelse, energimærkning m.m.
Udlejer afholder udgift til sædvanlig bygnings- og brandforsikring, ejendomsskatter og afgifter. Evt.
stigninger i skatter og afgifter pålignes lejer og en evt. kommende dækningsafgift.
Lejeren sørger for og afholder samtlige omkostninger til evt. glas og kummeforsikring, samt øvrige
forsikringer, som lejer måtte finde hensigtsmæssige.
Accepterer et eller flere forsyningsselskaber ikke at lejer kan betale forbrug direkte til forsyningsselskabet er udlejer berettiget til at opkræve disse beløb hos lejer udover hvad der betales i leje,
jfr. ovenfor.
7.

RENHOLDELSE

Enhver renholdelse af det lejede og ejendommens udenoms arealer, herunder fejning, snerydning
og glatførebekæmpelse påhviler lejeren. Det lejede og ejendommens udenoms arealer skal til enhver tid fremstå i pæn og renholdt stand.
Tilsidesættelse af ovennævnte pligter anses som misligholdelse, der kan medføre ophævelse af
lejeaftalen. Såfremt lejeren ikke uden ugrundet ophold efter modtagelse af skriftligt påkrav har
bortskaffet det pågældende affald, er udlejeren endvidere berettiget til på lejerens regning at
bortskaffe affaldet. Det beløb, som udlejeren har lagt ud til dette formål, skal betales af lejeren senest 7 dage efter påkrav.

8.

REPARATION, VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

Al indvendig vedligeholdelse, reparation og fornyelse af det lejede med dertil hørende installationer påhviler lejer, som om han var ejer af ejendommen og således, at det lejede til enhver tid
fremtræder vel vedligeholdt. Lejer kan således ikke kræve, at udlejer foretager nogen form for
indvendige vedligeholdelsesarbejder. Lejer tegner glasforsikring mod evt. hærværk.
Den udvendige vedligeholdelse/reparation påhviler udlejer. Udlejers vedligeholdelse/fornyelse
omfatter således, men ikke begrænset til ejendommens fundamenter, tage, facader,
glas/vinduesrammer og døre samt belægninger m.v. på udenoms arealer.
Den indvendige vedligeholdelse, reparation og fornyelse afholdes af lejer uanset om indretningen
eller installationen er bekostet af lejer eller udlejer og omfatter eksempelvis – men ikke begrænset
til:
a) maling, hvidtning og tapetsering
b) gulve og gulvbelægninger, herunder tæpper
c)
maling af vinduesrammer indvendig
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d)
e)
f)
g)

installationer og fast inventar af enhver art, herunder VVS-installationer
og elinstallationer
rensning af afløb
indvendige og udvendige bygningsdele, herunder låse, nøgler, beslag og dørhåndtag.
lofter

Al reparation /vedligeholdelse, fornyelse af eksempelvis skilte, baldakiner, markiser, solafskærmninger, lysreklamer, antenner og lignende påhviler ligeledes lejer.
Det lejede skal til enhver tid fremtræde i vel vedligeholdt stand. Udlejeren og hans repræsentanter
er til enhver tid berettiget til at besigtige det lejede med henblik på konstatering af, om lejerens
vedligeholdelsesforpligtelse er opfyldt.
Til udførelse af vedligeholdelsesarbejder er lejeren forpligtet til at vælge anerkendte og momsregistrerede håndværkere. Udlejeren kan modsætte sig anvendelse af bestemte håndværkere, såfremt han har rimelig grund hertil. Alt arbejde skal udføres fagmæssigt korrekt.
9.

SKILTNING

Skiltning på ejendommen må kun foretages i henhold til de servitutter og kommunale bestemmelser,
der er gældende for ejendommen.
Udlejer har godkendt lejers skilteprogram – dog forudsat at det opfylder servitutter og kommunale
bestemmelser, der er gældende for ejendommen
Ved fraflytning skal lejeren fjerne ethvert spor af sådanne anbragte genstande, såfremt udlejer stiller
krav herom.
Firmahenvisningsskilte ved indkørsel fra offentlig vej til det enkelte lejemål skal udføres i
overensstemmelse med gældende myndighedskrav, således at skiltning bliver udført efter ensartede
retnings linier. Det er ikke tilladt lejeren at skilte på anden måde, end den ovenfor angivne.
10.

ÆNDRINGER I DET LEJEDE

Lejeren må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke foretage andre ændringer af det lejede eller
anbringe andre indretninger eller genstande end dem, der er nævnt i denne bestemmelse.
Lejeren har ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, medmindre udlejeren godtgør,
at ejendommens el-, afløbskapacitet og lignende ikke er tilstrækkelig til installationen. Lejeren skal
give meddelelse til udlejeren, inden han foretager installationen.
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Lejeren har ret til at foretage ombygninger i det lejede, der er sædvanlige for den type virksomhed, der efter aftalen drives i det lejede. Lejeren skal give udlejeren 8 ugers varsel, inden lejeren
foretager ombygningen. Udlejeren kan modsætte sig ombygningen, hvis udlejeren godtgør, at
ombygningen vil være til ulempe for ejendommen eller dennes lejere.
Alle arbejder skal udføres i overensstemmelse med offentlige forskrifter, påbud fra offentlige
myndigheder og krav fra forsyningsvirksomheder mv.
Forinden forandringen udføres, skal de stillede krav skriftligt meddeles udlejer med beskrivelse af,
hvorledes forandringen foreslås gennemført (projektbeskrivelse). Udlejer forbeholder sig ret til at
stille ændringsforslag. Udlejeren kan endvidere kræve fuldstændig sikkerhed i form af kontant
depositum for påbegyndte arbejders færdiggørelse, indtrufne skader samt eventuel reetablering
ved lejeforholdets ophør.
Såfremt arbejder griber ind i ejendommens eller andre lejemåls installationer mv., skal der forinden arbejdets påbegyndelse træffes aftale med udlejeren om hvilke håndværkere, der skal udføre
arbejdet. Medmindre udlejeren har væsentlige grunde til at modsætte sig dette, er lejeren berettiget til at anvende egne - anerkendte og momsregistrerede - håndværkere. Udlejeren kan modsætte sig anvendelse af bestemte håndværkere, såfremt han har rimelig grund hertil. Alt arbejde
skal udføres fagmæssigt korrekt.
Har lejeren foretaget ændringer, installationer mv. i det lejede, som nævnt i denne bestemmelse
tilhører installationerne mv. udlejeren medmindre, der i den konkrete situation indgås anden aftale. Lejeren har den fulde vedligeholdelsespligt af de pågældende installationer mv. Ved lejeforholdets ophør er lejeren forpligtet til på udlejerens forlangende at reetablere det lejede. Han er
ikke berettiget til at foretage sådan retablering, medmindre det er aftalt.
11.

ANSVAR OVER FOR DET OFFENTLIGE M.V.

Efter lejemålets ikrafttræden har lejer det fulde ansvar overfor offentlige myndigheder m.m.
vedrørende det lejedes benyttelse og indretning til det angivne formål, herunder navnlig ansvar ifølge
brand lovgivning samt miljølovgivning og ansvar i.h.t. arbejdstilsynet. Efterfølgende myndighedskrav
er udlejer uvedkommende. Hvis et eventuelt benyttet sikringsrum eller kælder i tilfælde af krig eller
andet af myndighederne forlanges ryddet, må dette ske uden krav om erstatning, idet udlejer
oplyser, at lejemålet er lovligt indrettet og godkendt ved lejers indflytning.
12.

ANSVAR

Skader forvoldt på ejendommen, bl.a. som følge af indbrud, hærværk, strejke og lockout mod virksomheden skal af lejer søges forsikringsdækket. Såfremt der ikke er forsikringsdækning og/eller
selvrisikobeløb, må lejer udbedre denne. Skader skal udbedres uden ophold, og oversidder lejer et
påkrav desangående, kan skader afhjælpes af udlejer for lejers regning.
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13.

AFSTÅELSE MM.

Lejer har alene afståelsesret og fremlejeret til anden selvstændig købmand, der er skriftligt godkendt
af Dagrofa ApS – det skal præciseres, at godkendelse heraf forudsætter at den selvstændige købmand
der skal overtage lejemålet er eller bliver tilsluttet én af de købmandskæder, der er tilsluttet Dagrofa
ApS inden lejemålets overgang.
14.

INDTRÆDELSESRET

Såfremt lejer måtte misligholde sine forpligtelser i henhold til nærværende lejekontrakt, herunder
ved ikke rettidig at betale sin husleje, er udlejer forpligtet til ved anbefalet skrivelse at underrette
Købmandshuset v/Dagrofa ApS om misligholdelsen med den virkning, at misligholdelsen ikke kan
gøres gældende som ophævelsesgrund, såfremt Dagrofa eller koncernforbundne selskaber snarest og
for så vidt angår manglende lejebetaling inden 5 dage efter meddelelse om misligholdelsen er
kommet frem, bringer misligholdelsen til ophør.
Dagrofa har således ret til, såfremt lejer misligholder lejevilkårene, kommer under offentligt skifte
eller konkursbehandling, bliver umyndiggjort, at forlange, at udlejer omgående fjerner lejer fra
lejemålet, idet Dagrofa (eller et Dagrofa koncernforbundent selskab) i sådanne tilfælde har ret til at
indtræde i lejemålet på de i lejekontrakten anførte vilkår.

15.

DET LEJEDES INDRETNING

Det lejede overtages af lejeren således som i brug og som beset, og skal ved fraflytning afleveres i
samme stand som ved overtagelsen uden skader, bortset fra naturligt slid og ælde.
16.

FRAFLYTNING

Lejeren skal ved fraflytning aflevere det lejede i samme stand som ved overtagelsen med undtagelse
af den forringelse, der skyldes almindeligt slid og ælde, og i ryddet og rengjort stand uden skader,
som det påhviler lejer at udbedre.
De ændringer, der er foretaget af lejer i forbindelse med etableringen af butikken og dennes
indretning, accepteres af udlejer, hvilket betyder, at dette ikke skal reetableres ved en fraflytning.
Ved lejemålets ophør forbliver bygninger og disses mur-og nagelfaste tilbehør og installationer af
enhver art udlejers ejendom, hvilket tillige gælder særindretninger i henhold til særaftaler.
Eventuelle ændringer, som lejer ønsker udført i det lejede eller dettes installationer, må kun
foretages, når disse i enhver henseende på lejers bekostning og foranledning forud er godkendt af
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offentlige myndigheder og udlejer. Lejer har, såfremt udlejer forlanger det, reetableringspligt med
hensyn til sådanne ændringer. Bærende konstruktioner må kun ændres med særlig, skriftlig tilladelse
fra udlejer.
Med mindre andet aftales, skal lejeren fraflytte det lejede senest 15 dage forinden tidspunktet for
lejeforholdets ophør af hensyn til det lejedes istandsættelse.
Ved vanrøgt eller anden uforsvarlig omgang med det lejede, er lejeren endvidere forpligtet til at
betale leje i perioden fra lejeforholdets ophør, og indtil istandsættelse har fundet sted.
Istandsættelsen, der sker ved udlejerens foranstaltning – idet udlejeren vælger de håndværkere, der
skal udføre arbejdet – skal ske uden ufornødent ophold.
Der afholdes inden 8 uger efter, at lejer er fraflyttet en afleveringsforretning, hvorunder der
udarbejdes en fortegnelse over, hvilke vedligeholdelsesarbejder m.v., der skal udføres for at bringe
lejemålet i kontraktmæssig stand. Møder lejer ikke ved afleverings forretningen efter indkaldelse,
lægges alene udlejers erklæring til grund for mangler og de istandsættelses arbejder, der skal udføres.
17.

GENERELT

For lejemålet gælder i øvrigt erhvervslejelovens almindelige regler, f.s.v. disse ikke er fraveget
gennem foranstående bestemmelser.
I forannævnte paragraffer er der tillagt lejeren mere byrdefulde forpligtelser, end Erhvervslejeloven
stipulerer, hvorfor lejerens opmærksomhed udtrykkeligt er henledt herpå inden kontraktens underskrivelse.
Lejeren er berettiget til ved egen foranstaltning at lade sit eksemplar af lejekontrakten tinglyse på
ejendommen, dog ikke f.s.v. angår friarealerne. Tinglysningen respekterer de på ejendommen
tinglyste servitutter, byrder og pantehæftelser.
Tinglysning af nærværende lejekontrakt sker med respekt af fremtidige pantehæftelser samt
tinglysning af servitutter og deklarationer i ejendommen.
Tinglysning sker i.h.t. erhvervslejelovens § 6 og skal ved ophør kunne kvitteres til aflysning fra
tingbogen, når to vitterlighedsvidner erklærer, at lejemålet er ophørt, og lejer er fraflyttet.
Lejers skriftlige opsigelse af lejemålet tjener udlejer som tilstrækkelig fuldmagt til, efter lejeforholdets
ophør, at lade lejekontrakten aflyse alene på sin begæring. Eventuelle aflysnings omkostninger
modregnes i depositummet.
Udgifter til eventuel tinglysning af nærværende kontrakt betales af lejeren.
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Alle betalinger iht. nærværende lejekontrakt er at betragte som pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
Manglende rettidig betaling kan derfor medføre ophævelse af lejekontrakten jf. erhvervslejelovens
kap. 12.
Lejeren har forkøbsret til bygningen til en pris, der kan opnås hos tredje mand. Lejer skal indenfor 30
dage efter, at tilbuddet er fremkommet fra udlejer/ejer afgive skriftlig erklæring, om lejer ønsker at
købe til prisen eller afslå tilbuddet.
18.

KONTRAKTÆNDRINGER:

Alle ændringer til nærværende lejekontrakt skal være skriftlige, ligesom de skriftligt skal tiltrædes af
Dagrofa ApS.
Tilsvarende tiltrædes denne aftale skriftligt af Dagrofa ApS, som notering af de punkter i lejeaftalen,
der tillægger Dagrofa pligter og rettigheder efter lejeaftalen.
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BILAG:

Checkliste
Billede af bygning ved indflytning og underskrevet fælles erklæring om nybyggeriet opfylder det
lejede omhandlede projektmateriale.
--……, den

/

201…

Som udlejer:

……, den

…… den
Som lejer:

/

For Dagrofa ApS:

201…

/

201…

BILAG 6
OPLÆG TIL LEASINGAFTALE - MODEL II OG III

LEASINGKONTRAKT.
Leasinggiver: ____________________________

Leasingtager: ____________________________

Beskrivelse af leasinggenstandene:
Samtlige driftsmidler og inventar som pr. _______ er beroende i supermarkedet beliggende
______________, samt den til forretningen hørende goodwill.
(alternativt beskrivelse af det inventar der indsættes)

Ikrafttræden:
Kontrakten træder i kraft den ___________.

Leasingafgift:
Den årlige leasingafgift udgør kr. _________ ekskl. moms.
Leasingafgiften indeksreguleres ikke.
Det er aftale at leasingafgiften ___ år efter leasingaftalens ikrafttrædelsestidspunkt nedsættes til årlig kr.
________ ekskl. moms.

Betaling af leasingafgiften:
Leasingafgiften betales månedsvis forud.

Depositum:
Der betales ikke depositum for leasingkontrakten.

Forsikring:
Leasingtager tegner og betaler udgiften til forsikring af leasinggenstandene til fuld- og nyværdi.
Forsikringen tegnes med panthaverdeklaration til fordel for leasinggiver. Leasinggiver skal have kopi af den
til enhver tid gældende police.

Garanti:
Leasinggiver garanterer ved kontraktens ikrafttræden, at det leasede er i fuld anvendelig og brugbar stand herunder myndighedsgodkendt.
Vedligeholdelse og fornyelse:
Leasingtager betaler samtlige udgifter til det leasedes reparationer og vedligeholdelse. Leasingtager, er
forpligtet til at tegne de for det leasede normale og påkrævede serviceaftaler. Leasingtager, er forpligtet til,
at holde det leasede i god, brugbar og vel vedligeholdt stand.
Leasinggiver betaler alle investeringer til fornyelse af inventar og driftsmidler mv. i supermarkedet.
Ved gentagne reparationer på de leasede driftsmidler og inventar, er leasingtager berettiget til at kræve
inventaret udskiftet.
Afståelse:
Nærværende leasingkontrakt kan kun afstås til en af leasinggiver godkendt privat købmand og kun i
forbindelse med samtidig afståelse af lejemålet, hvori det leasede beror. I det hele taget er
erhvervslejekontraktens afsnit ”afståelsesret” og ”fremlejeret” gældende for nærværende leasingkontrakt.
Ophør:
Kontrakten kan, af leasingtager kun opsiges i forbindelse med samtidig opsigelse af lejemålet, hvori det
leasede beror. Der vil i påkommende tilfælde gælde samme opsigelsesbestemmelser som for lejemålet. Det
leasede skal afleveres i god, brugbar og vel vedligeholdt stand.
Misligholdelse:
Som misligholdelsesgrund anføres manglende betaling af leasingafgift udover 4 dage efter forfald,
manglende betaling af forsikringspræmie, således at forsikringen bringes til ophør samt væsentlig
undladelse af vedligeholdelse af det leasede. Misligholdelse af nærværende kontrakt betragtes som
samtidig misligholdelse af Erhvervslejekontrakt vedr. ejendommen det leasede er placeret i.
I tilfælde af misligholdelse betaler leasingtager samtlige omkostninger, som herved pådrages leasinggiver herunder erstatning for de omkostninger, der vil være forbundet med at bringe det leasede i god og
brugbar stand samt værende behørig serviceret efter reglerne herom.
Ejendomsret:
Ejendomsretten til det leasede tilhører stedse leasinggiver, og leasingtager erhverver ikke på grundlag af
denne aftale nogen ejendomsret.
Moms:
Samtlige de i nærværende kontrakt nævnte ydelser tillægges den til enhver tid gældende momssats.
Overdragelse af leasinggivers rettigheder:
Leasinggiver kan uhindret transportere sine rettigheder i h. t. denne kontrakt til tredjemand.

Diverse:
Leasingtager, er bekendt med, at nærværende leasingkontrakt ikke er nogen normal kontrakt- herunder at
leasingtagers forpligtelser er mere vidtgående end normale leasingkontrakter.

_______, den

_____, den

Som leasinggiver:

Som leasingtager:

Juridisk navn

Juridisk navn

BILAG 7
STANDARDBUTIK 585 M²

Køl Køl Køl Køl Køl Køl

HC WC
7 m²

Kølereol
12 m²

Forrum

2 m²

2 m²

Køl- og frostgondol

Gang

Kontor
10 m²

Grøntkøler

Mælkerum

9 m²

Øl & vand torv

Frostrum

11 m²

Frostgondol

Kantine

Grøntreol

Salgsareal
365 m²

Varegård

Lager

40 m²

100 m²
Blomster
Impulskøler

Diske

Vindfang
Flaskeindl.
5 m²

11 m²

Vinafd.
Brødskabe
Brødbagvæg
Ovn

Sikringsskab

Rev. Nr.:

Rev. Dato:

Rev. Beskrivelse:

Sag:

Standardbutik 585m2 brutto , 375 m2 netto
Enter address here

Bygherre:

Owner

Emne:

Indretning

Sign:.:

Glenn Thorup / JH

Tegn. nr.:

(79)3.1
Mål:
Dato:

Dagrofa
Købmandshuset
Indretning- og Etablering

1 : 100
15.03.2016

15 000
Mørupvej 2-4
7400 Herning
Sags nr.:

Tlf.nr.: 70 20 02 68

BILAG 8
STANDARDBUTIK 805 M²

Køl Køl Køl Køl Køl

Ventilationsrum

Køleskabe
Øl & vand

12 m²
Kølereol

Grøntreol

16 m²

Pap
presse

Frostgondol

Mælkerum

13 m²

Frostgondol

Frostrum

Kølegondol

CO2-anlæg

Grøntkøler

Øl & vand torv

Impulskøler

Impulskøler

Impulskøler

Salgsareal
533 m²

Måltidskøler

Blomster

Varegård

Lager

82 m²

66 m²
Isfrysere

Diske

Vinafd.
Brødskabe
Brødbagvæg
Ovn

Flaskelager
41 m²

Gang

Forrum

2 m²

2 m²

Teknikrum
Flaskeindl.
9 m²

Sikringsskab

9 m²

Kantine

Kontor

Vindfang

11 m²

12 m²

18 m²

HC WC
5 m²

Rev. Nr.:

Rev. Dato:

Rev. Beskrivelse:

Sag:

Standardbutik 805 m2 brutto, 550 m2 netto
Enter address here

Bygherre:

Owner

Emne:

Indretning

Sign:.:

Glenn Thorup / JH

Tegn. nr.:

(79)3.1
Mål:
Dato:

Dagrofa
Købmandshuset
Indretning- og Etablering

1 : 100
15.03.2016

15 000
Mørupvej 2-4
7400 Herning
Sags nr.:

Tlf.nr.: 70 20 02 68

BILAG 9
STANDARDBUTIK 985 M²

Køl Køl Køl Køl Køl Køl
Delikatessekøler

Køleskabe
Øl & vand

Kølereol

Grøntreol

Impulskøler

Øl & vand torv

18 m²

Grøntkøler

Ventilationsrum

17 m²

Impulskøler

Øl & vand torv

15 m²

Frostgondol

Mælkerum

Kølegondol

Frostrum

Frostgondol

CO2-anlæg

Impulskøler

Salgsareal
682 m²

Måltidskøler

Varegård
89 m²

Pap
presse

Lager
80 m²
Blomster

Diske
Isfrysere
Vinafd.
Brødskabe
Brødbagvæg
Ovn

Gang

Forrum

2 m²

2 m²

Teknikrum

Flaskelager
42 m²

Sikringsskab

Flaskeindl.
9 m²

9 m²

Kantine

Kontor

Vindfang

11 m²

12 m²

18 m²

HC WC
5 m²

Rev. Nr.:

Rev. Dato:

Rev. Beskrivelse:

Sag:

Standardbutik 985 m2 brutto / 700 m2 netto
Enter address here

Bygherre:

Owner

Emne:

Indretning

Sign:.:

Glenn Thorup / JH

Tegn. nr.:

(79)3.1
Mål:
Dato:

Dagrofa
Købmandshuset
Indretning- og Etablering

1 : 100
15.03.2016

15 000
Mørupvej 2-4
7400 Herning
Sags nr.:

Tlf.nr.: 70 20 02 68

BILAG 10
PROSPEKTEKSEMPEL FRA BÆLUM BUTIKSHUS
FASE 2

BÆLUM
BUTIKSHUS

Borgerne i Bælum ønsker at bygge et butikshus, der skal rumme byens dagligvarehandel sammen med
lokale producenters varer, en masse kultur og være et samlingssted for byens borgere i dagliglivet.
Butikshuset bliver opført af et ejendomsselskab ejet af borgerne og lejes så ud til et driftsselskab ejet af
købmanden.
For at forstå behovet herfor er det vigtigt at forstå Bælum.

Lidt om Bælum
I den sydøstlige del af Himmerland omgivet af lyngklædte bakker, masser af skov og mose ligger smukke
Bælum med møllen som et karakteristisk vartegn for byen.
Bælum har alt, hvad der skal til for et bosætningssted og med kun 20-25 min.´s kørsel til Aalborgs syd- og
østlige erhvervs- og vidensområder.
Bælum er en ressourcestærk og velfungerende landsby med folkeskole til 9. kl., SFO og børnehave,
efterskole, ældrecenter, et rigt foreningsliv og et stærkt lokalt handelscentrum byens størrelse taget i
betragtning.
Det snoede og hyggelige gadeforløb i det smukke, kuperede og skovbevoksede landsskab bevirker, at
Bælum har en meget høj herlighedsværdi. Byen har mange smukke og karakteristiske bygninger, som er
vedligeholdt med respekt for den oprindelige byggestil.
Der er ca. 800 indbyggere og 350 husstande i byen. Bælum ligger i Rebild Kommune og er af kommunen
udpeget til Vækstby. For mange borgere i Bælum er det fællesskabet, de sociale relationer og trygheden,
der betyder meget. Det har samtidigt også stor betydning, at byen er levende, og at der er mulighed for at
foretage de daglige indkøb samt deltage i mange forskellige aktiviteter, at der er en god og velfungerende
skole og attraktive børnepasningstilbud.
Endelig betyder adgangen til de fantastiske naturoplevelser meget for byens borgere.

Hvem bor og flytter til Bælum?
Byen ligger med en forholdsvis lille pendlingsafstand til flere større byer. Der er ca. 30 km til Aalborg og det
samme til Hobro. Der er ca. 40 km til Randers, og 85 km til Århus. Hadsund ligger 15 km fra Bælum.
Der findes kun enkelte større arbejdsplader i byen, som maskinfabrik, større jord-, skov- og landbrug og
dagligvarehandel, så mange af byens borgere pendler til bla. ovennævnte byer i dagtimerne.
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Huspriserne i byen, sammenlignet med de nærliggende større byer, giver mange friheden til 2 biler, og da
de fleste af ovennævnte byer kan nås uden at blive fanget i myldretrafik, så er der ikke megen ekstra tid,
der medgår, selvom der skal køres lidt flere km end ved en bosætning i eller ved en af de større byer.
Der er mange børnefamilier såvel som unge, midaldrende og ældre, der ønsker at leve i og bruge byens
mange tilbud indenfor både skole- og fritidsordninger, ældreområdet, de mange kulturperler i byen, den
fantastiske natur der omgiver byen med masser af muligheder for oplevelser og aktiviteter, og de mange
foreninger, og ikke mindst mange lokale sportstilbud med stor opbakning, der tegner byen.

Indbyggertal i Bælum
900
800
700
600
500
1997 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Byen har haft et stabilt befolkningstal på ca. 800 indbyggere de sidste mange år. Der har ikke været den
affolkning, som mange andre landsbyer i Danmark har været præget af de sidste år.
Det er en kæmpe styrke for byen og et vilkår, som vi er bevidste om og vil arbejde ihærdigt for at fastholde
og udvikle på.

Byens handelscentrum = Byens dagligvarehandel:
Væsentligst for byens fremtidige udvikling er, at byen bevarer sin dagligvarehandel.
Byens købmand Sten Jensen har drevet dagligvarebutik i Byen siden 2006, hvor kan købte den gamle og
allerede da velfungerende købmandsbutik i den gamle Købmandsgaard på Østergade. Butikken har
fungeret som en SPAR butik i de sidste mange år. Da Sten Jensen købte butikken i 2006, havde den en årlig
omsætning på 13,6 mio. kr – denne omsætning er løbende gennem årene forøget, og der forventes en
omsætning på ca. 20 mio. i 2014.
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Butikken bugner af varer og nye tiltag, der skaber mere og mere omsætning herunder stor frugt- og
grøntafdeling, bagerafdeling, blomster og isenkram.
Butikken fungerer også som et kulturelt mødested for områdets borgere, hvor man kan blive oplyst om
hvad der foregår i området bla. ved opslag samt foreninger mv. der tager opstilling i og omkring butikken.
I valgkampe er det også her, politikerne mødes og informerer borgere via deres opslag og formidling.
Butikken er en aktiv medspiller i alt, hvad der foregår i byen og tager ofte initiativ til mange nye tiltag.
Butikken sælger i dag flere lokalproducerede varer såsom kartofler, kød, frugt, delikatesser m/v fra flere af
områdets producenter. Butikken har netop investeret i bake-off, så der nu er friskbagt brød til borgerne i
byen hver dag.

Butikken besøges af 400 - 500 personer/ekspeditioner og har i spidsbelastninger op til 900 ekspeditioner
daglig. Ved lukningen af Spar Nords pengeautomat i 2012 samlede butikken i løbet af en uge 850
underskrifter ind for at bibeholde denne. Den blev alligevel lukket og nu fungerer købmanden også som
bank, hvor kunderne kan hæve kontanter, indløse checks mv. Mange ældre i byen er glade for denne
mulighed. Endvidere yder butikken mange andre services, så som medicinudlevering, pakkepost mv.
Lokalerne er butikkens største begrænsning, både mht. udstillingsplads og lagerplads. Som det ses på
billederne, så er det gamle bygninger med dårlige adgangsforhold for de store lastbiler mv.
Parkeringsmulighederne er tilsvarende dårlige, og idet butikken er rigt besøgt, holder der oftest biler langs
vejen i begge retninger, hvilket ikke er optimalt, hverken når kunderne kommer med indkøbsvogne og mht.
sikkerheden for kunder og forbi-kørende trafikanter.
Der er ingen ombygnings-/tilbygningsmuligheder i de eksisterende rammer og på den eksisterende grund.
Købmand Sten Jensen har løbende gennem årene arbejdet
med at etablere en ny dagligvarebutik i byen. I 2011,
efter massiv opbakning fra byens borgere, og en ændring af
kommunalplanen, fik han mulighed for at købe et stykke jord af
Kommunen. Jordstykket ligger langs hovedgaden Vestergade,
tæt på skoler og ældrecenter og meget mere synligt og
logistisk rigtigt ift. at drive dagligvarebutik.
Købmanden havde allerede da, et komplet prospekt med
budgetter, markedsanalyse og forretningsplan på plads.
Ligeledes havde han et færdigt projekt til den nye butik og
modtog byggetilladelse herpå i 2012.
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Han igangsatte umiddelbart herefter gravearbejdet i 2012.

Erhvervet grund til
nybyg - Vestergade

Nuværende placering
Østergade

Herefter gik arbejdet i stå, idet der opstod uventede udfordringer med den aftale, der på daværende
tidspunkt var lavet med COOP-Danmark omkring byggeri af en ny Fakta-butik.
En sag, der ikke har noget med mulighederne for en etablering af anden butikskæde i byen at gøre, men
som bremsede gennemførelsen på daværende tispunkt.
Efter dette har købmanden seriøst fortsat arbejdet med etableringen af en ny butik, og der arbejdes nu i
stedet på at etablere en ny stor Spar-butik på grundstykket. Etableringen vil betinges af en 20 årig
uopsigelig lejeaftale med købmanden, der igen dækkes af med en garanti herfor på 10 – 15 år fra kæden
der samhandles med. Realiseringen fordrer nu ”kun” at planerne om at bygge en ny butik på grundstykket
på Vestergade realiseres. Grunden er købt, anlægsarbejderne er igangsat, byggetilladelsen er i hus og
købmanden, der vil realisere projektet, er Sten Jensen, som har været købmand i byen siden 2006 og
kender både nuværende og potentielle kunde- og markedspotentialer.
Byens borgere støtter allerede nu meget gerne den dagligvarehandel, der for nuværende er i byen og
lægger mange af sine dagligvarehandler her allerede. Der vil dog ved en udvidelse af butikkens sortiment
være et større potentiale for mersalg, ligesom der vil være mulighed for at tiltrække endnu flere kunder fra
de omkringliggende byer, som Bælum ligger helt centralt for kørsel imellem. Byen har desuden mange
gennemkørsler af turister, der skal gæste det nærliggende ferieområde på Østkysten.
Anlægsinvesteringen vil andrage ca. 10 mio. incl. grund og anlægsarbejder.
Opgaven er at skaffe en finansiering af den forestående byggeinvestering således, at der kan tilbydes en
årlig leje, der ligger på et niveau, der vil være muligt at realisere med det markedspotentiale der kan
4

forventes. Der er nemlig trods gode etablerede og potentielle kunderelationer ikke mulighed for at øge
omsætningen til niveauer svarende til fx det en større butik i en storby kan skaffe. Det skal derfor grundet
placeringen i en relativt mindre by, søges at holde etableringsomkostningerne og forrentningen af den
kapital, der skal betales tilbage så lav som muligt.
Derfor er der etableret en arbejdsgruppe for Bælum Butikshus, der arbejder med muligheder for
realiseringen af dette udviklingsprojekt i Bælum.
Det er vigtigt for arbejdsgruppen, at der etableres et butikshus, der signalerer noget særligt.
Butikshuset skal passes ind i de omgivelser, som den nye placering vil få, og både det ydre og indre må også
gerne være spændende, overraskende og indbydende.
Den udvidelse, der med etableringen af Bælum Butikshus er planer om, vil ud over dagligvarehandelen
rumme plads til eksponering af de mange lokale producenters varer, som kød, grønt, delikatesser,
håndværk mv. Det er tanken, at disse lokale varer også skal sælges gennem købmanden, men gennem
etableringen af et særskilt område hertil, vil der komme endnu større eksponering af disse lokale varer. Der
skal i samme område rummes den nuværende veletablerede blomsterafdeling, isenkramafdeling samt den
nyåbnede bake-off afdeling. Der vil i dette område også skulle rummes en café, og dermed mulighed for
både socialt samvær og afvikling af begivenheder i endnu større stil, end det har været muligt i de
nuværende rammer. Det er ligeledes tænkt at det kan være et udstillingsområde for lokale kunstnere osv.
Der er endnu ikke udarbejdet endelige planer og tegninger på denne særlige indretning og ydre udformning
af Bælum Butikshus.

Realiseringen:
Opførelsen af Bælum Butikshus skal realiseres gennem etableringen af et selskab med navnet Bælum
Butikhus ApS. Dette selskab får egne vedtægter og formålsparagraffer, der sikrer investeringen og
anpartshaverne. Selskabet skal ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse og direktør. Det er dette
selskab der skal stå for opførelsen af Butikshuset, og finansieringen heraf er tænkt gennemført på
nedenstående vilkår:
Realkreditlån:
Der forventes at kunne opnås 60% finansiering gennem Realkreditlån, svarende til ca. 6 mio.
Restfinancieringen på ca. 4 mio. søges realiseret gennem flere muligheder:
Borgeranparter:
Der udbydes 1000 anparter pålydende en værdi på kr. 2.500,- Det kan give selskabet en umiddelbar
egenkapital på 2,5 mio. kr. Antallet kan hvis efterspørgslen bliver større let udvides.
Købmanden / dennes nærtstående familie har på forhånd tegnet sig for 200 stk. svarende til 0,5 mio. kr.
Bevæggrunden for alle investorerne skal være en realistisk tilgang til, hvor meget en dagligvarebutik vil
betyde for dagligdagen i byen, men også for huspriserne samt mulighederne for at tiltrække nye beboere til
byen. Der er ingen tvivl om, at en helt ny dagligvarebutik vil være et kæmpeaktiv og signalere masser af
fremtid for byen, mens en evt. nedlukning af den gamle butik efter en periode, hvor det efterhånden er
blevet så urentabelt og logistisk umuligt at drive butik i den gamle købmandsgaard, vil betyde det
modsatte. Huspriserne vil typisk falde med i gennemsnit ca. 200.000,- og skolen kan være truet, mens det
nye butikshus tværtimod vil kunne øge huspriserne og udviklingen af byen.
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Afkastet af sådanne anparter vil foruden det væsentligste – nemlig øgning af huspriserne, kunne f.eks. være
en fordelsklub med særlige tilbud fra købmanden, værdicheck e.l. Desuden vil man kunne deltage i årets
generalforsamling mv.
Arbejdsgruppen har gennemført det første borgermøde om ideen og på baggrund af en meget stor
opbakning, vurderes der at være et stort incitament for borgerne til at investere i anparter i det nye
butikshus efter formåen, men realistisk så er det ikke alle der har muligheden herfor og vi er nødt til også at
arbejde med andre muligheder for at realisere projektet.
Borgerinvesteringer som garantikapital:
Det vil sandsynligvis blive behov for yderligere investeret kapital, og en sådan skal for at være realistisk
kunne forrentes med en sats, der er større end den opnåelige andre steder. Det kunne f.eks. være en fast
årlig forrentning af investeret kapital. Kapitalen vil være bundet i ejendommen og vil ikke kunne frigives
indenfor en fastlagt årrække. Dog skal denne andel søges holdt så lav som mulig, idet forrentningen heraf
forventeligt vil øge huslejen på den nye ejendom.
Fondsstøtte mv. :
Der er flere relevante steder der kan søges støtte i sådanne projekter, herunder:
LAG – Den europæiske landbrugsfond, for udvikling af landdistrikterne.
Nykredit Fond, Tuborgfonden osv.

Mere om Bælum:
Bælum rummer rigtigt mange stedspecifikke kulturelle og naturmæssige perler, der er med til at
fremtidssikre udviklingen og projektet:

Bælum Mølle
Når man kommer ad vejen vestfra ind mod Bælum, umiddelbart før man når bygrænsen, vil man på venstre
side kunne se et ret enestående og særpræget landskab bestående af nogle meget høje bakker med en
bevoksning af lyng og nålebuske.
Disse hedder i daglig tale Møllebakkerne, og her er de to højeste punkter i Bælum sogn (ca. 60 meter over
havet) Hejrebakken og Præstens Høj.
Disse benævnelser er forlængst gået i glemmebogen, og spørger man i dag en Bælum beboer om, hvor
Hejrebakken og Præstens Høj ligger, vil vedkommende ikke kunne svare, idet de nu kun kendes som
Møllebakkerne.
På den østligste bakke (Præstens Høj) ligger en af Nordjyllands smukkeste og bedst bevarede vindmøller
Bælum Mølle, oftest kaldt den stolteste og videst synlige af alle Himmerlands møller, idet den i klart vejr
kan ses fra samtlige sogne mellem Rold Skov og Kattegat.
Det bør også nævnes, at den vej, der fører op til møllen, er en rest af den gamle Aalborg-Hadsund landevej,
som blev nævnt første gang i midten af 1400-tallet. Der findes flere steder på egnen rester af denne vej,
som kun har været en hulvej med et par dybe hjulspor.
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Bælum Sønderskov
Bælum Sønderskov med de smukke høje bøgetræer.
Skoven er en offentlig skov og har været brugt som
lystskov af borgerne i Bælum gennem mere end
hundrede år. Centralt ligger den gamle Bælum Skovpavillon,
som fungerer som selskabslokale, koncertsted m.m.
Skovpavillonerne er et levn fra turismens barndom.
Jernbanernes åbning gav det bedre borgerskab i
byerne mulighed for at tage på længere udflugter
til naturskønne områder.
Fra Bælum station var der kun få hundrede meter til pavillonen.
200 meter sydvest for pavillonen er en lille bæk stemmet
op til en idyllisk skovsø, oplagt til et rast.
Her er en smuk udsigt over dalen med enge og moser omkring
Bælum Bæk. På dalens modsatte side anes forløbet af den
tidligere Aalborg - Hadsund jernbane, i dag en populær cykelrute.
En sti fører langs søen til helligkilden Sct. Luris kilde, der første gang
er nævnt i 1500-tallet. Kildedyrkelsen og troen på vandets helbredende
kraft rækker dog helt tilbage til bronzealderen, ja måske endnu
længere tilbage.
Bælum Sønderskov er, som den smukke store bøgeskov den er, et yndet udflugtsmål og et kæmpeaktiv for
byen, med mulighed for såvel vandre- som løbeture mv. Der er afmærkede ruter hertil og også til bla.
Mountainbikes og rideture.
http://www.roldskov.info/Madum_Sø-_Wiffertsholm_og_Bælum_Sønderskov-594.aspx
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Bælum Skovpavillon
Bælum Skovpavillon ligger i hjertet af Bælum Sønderskov
og er en perle for sig. En smuk gammel bygning fra 1956,
der ligger i skovlunden omgivet af store bøgetræer og en
stor åben plads, med amfiteater, bålplads, legearealer mv.
Der afholdes løbende koncerter med mange af de kendte
kunstnere, f.eks. Lis Sørensen, Hanne Boel
og Lars Lilholt har nyligt spillet og sunget her.
Pavillonen lejes også ud til private arrangementer og
er stort set udlejet hver weekend mere end 1 år frem.

Østkystruten
Bælum var i fordumstid en større handelsby med egen jernbanestation. Denne gamle banesti er nu
omdannet til en smuk cykelrute, Østkystruten. Her kan man køre mod syd og kommer gennem Solbjerg,
Veddum, Skelund og Hadsund. Man kan køre mod nord og kommer igennem Kongerslev, Lille Vildmose mv.
for til sidst at ende i Aalborg.
Banestien kan benyttes til både cykelsti, rulleskøjteløb, skateboard, ridning mv.

Bademuligheder
Som det ses af ovenstående kort, så er der ikke langt til havet fra Bælum.
Man kan både cykle og køre dertil i bil på kort tid. Ca. 14 km, så kommer man til østkystens nok bedste
badeby, Øster Hurup, hvor de børnevenlige stande langs Kattegat findes. Her er masser af sommerhuse og
masser af turister fra både Norge, Sverige og Tyskland såvel som Danmark naturligvis. Mange af disse
turister kommer netop igennem Bælum, når de kommer fra Vest og Nord og er derfor også med til at skabe
forøget omsætningsmuligheder i Bælums Butikshus.
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Bælums og områdets Herregårde
Lige ved Bælum By ligger to legendariske og historiske herregårde Dragsgaard & Gl. Wiffertsholm, hvorfra
der bla. arrangeres jagtridning i den smukke skov og hede, der ligger op ad Bælum Sønderskov.

Ikke langt fra Bælum-området ligger endnu flere smukke gamle herregaarde og godser, herunder
Kongstedlund, Randrup, Vorgaard Hovedgaard osv.

Institutioner og aktiviteter i Bælum By:
Bakkehusene
Bælum har sin egen folkeskole med elever fra
0 – 9 kl. Der er pt. 357 elever på skolen, og der
kommer børn hertil fra bla. Blenstrup og Solbjerg.
Skolen blev i 2009 om- og tilbygget for 17 mio.
med bla. nye klasselokaler og lærerværelser mv.
Desuden rummer skolen en SFO med plads til 80
børn i alderen 6 – 10 år.

Bondegaardsbørnehaven:
Bælum har en dejlig børnehave med plads til 80 børn i
alderen 3 – 6 år, der er indrettet i en Gammel Bondegaard,
og som har godt 2 Ha friareal omkring sig.
Her kan børnene bolte sig i stuehuset, i laden, på markerne
med naturlegeplads og cykelbaner mv.
Her er plads til kaniner, får mv.
Der arbejdes pt. fra kommunal side med etableringen af et såkaldt Børneunivers i Bælum, der i skrivende
stund synes at blive en realitet allerede i 2016, igen et eksempel på at der udvikles i byen.
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Østhimmerlands Ungdomsskole,
Den kreative skole for Kunst, Tekstildesign,
Film og Journalistik, Musik, Teater og Spiludvikling.
Skoler rummer ca. 140 elever hvert år, på 9. og 10. Klassetrin.
Ungdomsskolen står bla. for den årlige AFTRYK musikfestival, der netop afholdes ved den smukke Bælum
Mølle.

Idrætshal, Fodboldbaner, Træningsbaner, Tennisbaner mv.
Der er et aktivt idræts- og foreningsliv
i Bælum.
Der tilbydes Fodbold, Håndbold,
Badminton som de store grene.
Derudover er der også tilbud om
Zumba, Folkedans, Minitennis,
Bordtennis, Floorball, Bold og Leg mv.
Udendørs er 2 gode tennisbaner til sommerhalvåret,
ligesom der er et stort nyt idrætsanlæg med løbebaner,
der kan bruges til både løb, cykel- og rulleskøjteløb osv.
Bælum har en meget stor opbakning til særligt fodbolden,
og kan pt. bryste sig af at have hold,
der spiller i både serie 1, 3 og 5.
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Hver den første uge i sommerferien er der en hel idrætsuge,
hvor der spilles bold, festes og hygges i og omkring det til
lejligheden opstillede telt på idrætsbladsen.
Her aktiveres hele byen og de omkringliggende
erhvervsvirksomheder.
Bælum Hallen rummer desuden den årlige byfest,
hvor Kandis traditionen tro kommer og spiller for
udsolgte døre.

Bælum Ældrecenter
Bælum har eget nyere, velholdt og
velfungerende ældrecenter,
med tilhørende beskyttede boliger.

Øvrige butikker og tilbud i Bælum:
I Bælum findes der i dag ikke nær så mange butikstilbud mere, som der tidligere gjorde, men der er stadigt
flere større og mindre erhverv repræsenteret i og omkring byen, f.eks. CF Nielsens maskinfabrik A/S, større
Jordbrugs- og Landbrugs virksomheder, flere større opholdssteder for børn og unge, Mekanikere, Frisør,
Cykelhandler, Tankstation, Fitnesscenter med Solarie osv.

Foreninger i Bælum:
Der er stor opbakning til de lokale
tiltag i byen, herunder Borgerforeningen,
Idrætsklubben, Møllelauget, KFUM-Spejderne,
Sangkor, Ølklub, Kvindindeklub,
et velfungerende menighedsråd mv.
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Fremtidsvisionerne for Bælum:
Muligheder:
Bælum er som beskrevet en by med rigtigt mange muligheder og potentialer og stærke kræfter. Rebild
Kommune har netop besluttet, at de byer de har udpeget til vækstbyer, skal have mulighed for at danne sit
eget lokalråd, der vil kunne give byen en endnu stærkere stemme i den kommende udvikling af byen. Det
er et arbejde, som byens borgere bakker fuldt op omkring, og der ses med stor forventning frem til det
kommende lokalrådsarbejde, sammen med Byens Borgerforening m.fl. Her vil der blive arbejdet med
forskønnelser i form af nedrivning af ikke brugbare bygninger, oprydning og frasalg af grunde til naboer,
byrum mv. Vedligeholdelse af byens egne og kommunale områder og ikke mindst med den videre udvikling
af byen og omegnen og håndtering af de udfordringer der naturligt er, ved en landsby af denne størrelse og
placering.
Bælum ligger ca. 15 min.´s kørsel fra det nye supersygehus,
som er påbegyndt bygget i Aalborg Øst.
Der er først og fremmest tale om en enorm stor arbejdsplads
de næste mange år i byggeperioden, og når det står færdigt
omkring 2020, så vil der være en endnu større arbejdsplads
og samtidigt et sted, som af naturlige grunde vil trække rigtigt
mange mennesker og erhverv til hverdag.
Dette supersygehus vil uden tvivl medføre øget bosætningsbehov
i en stor radius omkring byggeriet, og her har Bælum en stærk
mulighed for at være attraktiv med sin fantastiske natur og kultur.
Huspriserne i byen er meget rimelige,
der findes huse til under det halve af, hvad der
skal gives for tilsvarende i Aalborg,
hvilket medfører, at der er rigeligt plads til bil nr. 2.
En bosætning i Bælum giver gode og trygge opvækstvilkår
for børnene, med masser af natur og kerneværdier.
Det tager ca. 25 min at køre til Aalborg Centrum.
Der findes en helt ny udstykning i byen,
hvor der kan erhverves både alm. parcelhusgrunde
og minilandbrugsparceller til rimelige priser ifht.
de nærliggende større byer.
Der vil med det nye butiksbyggeri være endnu større mulighed for at fremme lokale producenters
produkter, samt for at styrke det kulturelle og sociale sammenhold i byen. Butikken er som beskrevet tænkt
udformet med en særlig afdeling til eksponering af de mange lokale producenter af f.eks. frugt og
grøntsager, æg, kød, håndværk mv. Derudover vil denne afdeling rumme den allerede meget
velfungerende blomsterafdeling, og en isenkramsafdeling. Sidst men ikke mindst er det tænkt, at den skal
rumme bagerafdelingen og have et café område, hvor der kan købes kaffe og spises lidt af det brød der
bages, mens der er plads til socialt samvær og dynamik for både unge og ældre samt alle de
gennemkørende turister både i bil og på cykel. Der kan samtidigt gives plads til udstillinger mv. fra lokale
kunstnere – der er masser af muligheder for at lave noget helt unikt, og noget folk tiltrækkes af, med
udgangspunkt i det vi allerede har skabt i byen.
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Udfordringer:
Som nævnt er Bælum en by med rigtigt mange muligheder og potentialer og stærke kræfter.
Det er dog væsentligt for byen, at der fortsat vil være bosætning, gerne tilvækst, men som et minimum at
kunne fastholde den meget lave affolkning, som byen kan bryste sig af.
Et meget væsentligt argument for at fastholde og fremme bosætningen er, at byen har en dagligvarebutik.
Her har Bælum netop en udfordring, som er beskrevet først i dette prospekt – men samtidigt så har vi også
en fantastisk mulighed, idet byens nuværende købmand er en meget aktiv og dygtig købmand, der allerede
har kastet enorme kræfter, ressourcer og økonomi, i arbejdet med etableringen af en ny dagligvarebutik i
byen.
Købmanden Sten Jensen er samtidigt en stor kapacitet
både som menneske og som iværksætter. Han gør utroligt
mange ting for at støtte byens udvikling gennem forskellige
sociale tiltag. Han laver ølsmagningsarrangementer og
Halloween happenings, hvor han tager sig tid og ressourcer
til at have alle byens børnehavebørn og dagplejebørn til
græskarpyntning i dagene op til selve arrangementet.
Købmanden er også et stort aktiv for byens unge,
gennem sin prioritering af ansættelse af unge mennesker
i fritidsjob. Han prioriterer hele tiden at skabe fritidsarbejdspladser
til 8 – 10 af byens unge mennesker.
Byen har derfor en unik mulighed for at realisere fremtidsdrømmene omkring et nyt butikshus i byen
netop nu, hvor vi har en købmand der kender byens muligheder og ønsker at drive dette frem til
realisering.
Hvis ikke det bliver nu, og butikken skal videreføres i sine nuværende lokaler, så har det kun en kortere
tidsperiode, inden det ikke mere kan lade sig gøre af både logistiske og driftsmæssige grunde. Stopper
købmanden i Bælum i de eksisterende rammer, så er det ikke usandsynligt, at dagligvarebutikken ikke kan
sælges videre. Er der derimod tale om en nyt og velfungerende butikshus, så er der stor tro på, at det vil
være attraktivt, at formidle et evt. senere salg af driftsselskabet.
Huspriserne og omsætningsmulighederne af ejendomme i byen, vil være meget afhængige af om der kan
tilbydes dagligvareindkøb i byen. Det er ikke usandsynligt, at det vil betyde +/- 200.000,- hvorvidt der er
eller ikke er en dagligvarehandel i byen. Er der ovenikøbet tale om en helt ny butik, så sender det et meget
klart signal til kommende huskøbere og bosættere, at her er der virkelig tale om den vækstby som
kommunen har udnævnt byen til.
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Opsamling og perspektivering:
Det er for byen Bælum med alle de positive muligheder der findes og med de fremtidsmuligheder der kan
blive tale om, stor sandsynlighed for, at der vil være stor opbakning til at investere i anparter til et nyt
butikshus, blandt borgerne.
Der vil blive arbejdet intenst med realiseringen af Bælum Butikshus i 2015, for Bælum By´s borgere og
Bælums fremtid. Der vil så snart projektgruppen er klar blive afviklet et borgermøde nr. II, hvor planerne
præsenteres. Der vil blive sat en arkitekt til at arbejde videre med de endelige planer for butikshuset, en
advokat til at hjælpe med selskabets etablering og skrive de endelige vedtægter og anpartspapirer, starte
udbuddet af anparter mv. Der vil blive forhandlet med realkredit, entreprenører osv. og endeligt skal
drømmene for Bælums fremtid realiseres.
Vi glæder os rigtigt meget til Bælum Butikshus bliver en realitet.

Bælum den 13. december 2014

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen bag Bælum Butikshus:
Sten Jensen, købmand
Søren Flou, Skovbrugsejer
Henrik Bundgaard, ejendomsmægler
Allan Rank, selvstændig
Bente Søgaard, direktør
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BILAG 11
OPLÆG TIL VEDTÆGTER FOR
SELSKABSDANNELSE
JF. MODEL I OG II

Vedtægter for ………………………
----------------------------------------------------§ 1 Selskabets navn
Selskabets navn er ………………..
§ 2 Selskabets hjemsted
Selskabets hjemsted er ……………….Kommune.
§ 3 Selskabets formål
Selskabets formål er at udleje erhvervsejendom.
§ 4 Selskabets kapital og anparter
Selskabets anpartskapital udgør nominelt kr. ……….,-, fordelt i anparter á kr. 2.500,- og multipla heraf.
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.
Der udstedes anpartsbeviser og oprettes en fortegnelse over anpartshaverne i selskabets ejerbog.
Ingen anparter har særlige rettigheder, og ingen anpartshavere er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse
sine anparter helt eller delvist.
Anparterne er frit omsættelige.
Sker der køb / salg af en eller flere anparter, skal denne handling informeres til bestyrelsen, enten skriftligt pr. brev
eller elektronisk. Meddelelsen skal ske både af sælger og køber, før det får virkning. Der opkræves et gebyr på kr.
100,- pr. navneændring – hvilket opkræves hos sælgeren. Dette gebyr skal være indbetalt, før der sker ændringer i
ejerbogen.
Selskabet kan opkøbe egne anparter op til maksimalt 5 % af den samlede anpartskapital i særlige tilfælde, men er ikke forpligtiget hertil. Regler for disse opkøb administreres og fastsættes af den valgte bestyrelse dog således, at reglerne opfylder betingelsen for ens retfærdighed for alle anpartshaverne.
§ 5 Forhøjelse af selskabets anpartskapital
Bestyrelsen bemyndiges til inden den …….. at udvide anpartskapitalen en eller flere gange ved kontant indbetaling.
Forhøjelsen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ske uden fortegningsret.
Bestyrelsen fastsætter på udvidelsestidspunktet tegningskursen til kurs 100.
I øvrigt gælder følgende vedrørende forhøjelse af anpartskapitalen i medfør af denne bemyndigelse:
• Anparterne kan erhverves af privatpersoner og andre juridiske personer.
• Anparterne skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog – anparterne skal være ikke omsætningspapirer.
• Ingen anpartshavere er forpligtet til at lade sine anparter indløse.
• Anparterne er frit omsættelige.
• Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye anparters fortegningsret ved fremtidig forhøjelser.
• De nye anparter giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som bestyrelsen bestemmer i forhøjelsesbeslutningen.

•

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer i vedtægterne, når tegningen og indbetalingen af udvidelsen af anpartskapitalen har fundet sted.

§ 6 Generalforsamling
Selskabets generalforsamlinger afholdes i …….. i … måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med
mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved annoncering i den lokale presse / dagblade / aviser og på www……...dk
Ordinære generalforsamlinger afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i Årsregnskabsloven.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Adgang til generalforsamlingen har anpartshavere, der senest 5 dage før generalforsamlingen har rekvireret adgangskort hos bestyrelsen i …….. Butikshus ApS.
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling, afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af anpartshaverne.
I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.
§ 7 Afstemninger
På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 2.500,- én stemmeret. Ingen anpartshaver kan dog for egne
anparter eller i henhold til fuldmagt afgive mere end (200) stemmer. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig
fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Til vedtagelse af et forslag om ændring af vedtægterne og selskabets opløsning eller sammenslutning med andre selskaber kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og

forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital.
Hvis der på generalforsamlingen ikke er repræsenteret 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital, og forslaget
har opnået 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet af de
afgivne stemmer uden hensyn til hvor stor en del af den stemmeberettigede anpartskapital, der er repræsenteret.
En sådan ny generalforsamling skal indkaldes med sædvanligt varsel inden 14 dage efter den første generalforsamling.
§ 8 Protokol
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 9 Bestyrelse
Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for 2 år ad gangen valgt bestyrelse på 7 medlemmer. Endvidere vælges
2 suppleanter. I lige år afgår 4 medlemmer af bestyrelsen samt en suppleant, og i ulige år afgår 3 medlemmer samt
en suppleant.
Første gang i år 2016 sker afgang efter lodtrækning.
Bestyrelsen konstituerer sig efter hver afholdt generalforsamling med valg af formand og næstformand.
Kandidater blandt anpartshaverne, der ønsker at opstille til valg til bestyrelsen, skal fremsendes sit kandidatur til
bestyrelsen, senest 5 dage før generalforsamlingen, med angivelse af sit navn, adresse og beskæftigelse. Herefter vil
de enkelte kandidater til bestyrelsen forud for generalforsamlingen blive præsenteret på ……….’ hjemmeside
www…………..dk
Såfremt lejeren i ……………….. ikke bliver valgt ind i bestyrelsen, får lejeren eller en repræsentant fra lejeren en plads i
bestyrelsen, der har pligt og ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Pladsen gives for at opnå et tæt samarbejde mellem udlejer og lejer af ……………, da der er et meget stort afhængighedsforhold mellem parterne. Dog giver en plads
efter denne bestemmelse ikke stemmeret i bestyrelsen.
§ 10 Direktion
Bestyrelsen udpeger et af sine medlemmer til at være direktør.
§ 11 Tegningsregler
Selskabets tegnes af den samlede bestyrelse.

§ 12 Revision
Revisionen foretages af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller
registreret revisor.

§ 13 Regnskab m.m.
Selskabets regnskabsår går fra den 01.01. til den 31.12. Første regnskabsår går fra
stiftelsestidspunktet til den 31.12.20….
Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, herunder foretagelse af forsvarlige afskrivninger, alt således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet, alt i overensstemmelse med Anpartsselskabslovens og Årsregnskabslovens krav.
Hvis selskabet kan og ønsker at udlodde udbytte, kan dette kun ske til anpartshaverne og ikke til andre formål.
Således vedtaget på selskabets stiftende, ekstraordinære generalforsamling den ……….
Som dirigent:

----------------------…………..

BILAG 12
OPLÆG TIL VEDTÆGTER FOR
LÅNEFORENINGSDANNELSE
JF. MODEL II OG III

VEDTÆGTER

for ” _______________________________”

§ 1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er ” _____________________________” og hjemstedet er __________________,
_______________kommune.

§ 2 – Formål
Foreningen har til formål at støtte op om __________________ købmand, herunder gennem henholdsvis
optagelse af lån fra foreningens medlemmer samt ydelse af lån til finansiering af den ejendom, hvorfra
købmanden i _________________ drives fra.

§ 3 – Medlemsforhold
Som medlem kan optages enhver enkeltperson, erhvervsdrivende selskaber samt andre foreninger.
Det er en forudsætning for at være medlem, at man ønsker at tegne mindst én andel a´5.000,00.

§ 4 – Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt
medlemmerne. Derudover vælges der 1 suppleant.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen. På den konstituerende generalforsamling vælges de
første 3 bestyrelsesmedlemmer dog for henholdsvis 3,2 og 1 år, alt efter stemmefordeling, således at der
herefter alene er ét bestyrelsesmedlem på valg hvert år. Suppleanten vælges hvert år.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med
formand, næstformand og kasserer / sekretær.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder og arbejde på lige fod med den øvrige bestyrelse, men
suppleanter har ingen stemmeret på bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder ledes af formanden og i dennes forfald
af næstformanden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed og er beslutningsdygtig, når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands
stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen kan nedsætte stående eller midlertidige udvalg, hvis forretningsorden og opgaver fastsættes af
bestyrelsen. Medlemmer af disse udvalg kan bestå af udefrakommende.

§ 5 – Generalforsamlingen
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker dette. Alternativt kan et flertal af
medlemmerne også kræve ekstraordinær generalforsamling ved skriftligt at begære dette samt fremsende
en dagsorden til bestyrelsen.
Indkaldelse til ordinær samt ekstraordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden annonceres hos
_________________købmand senest 3 uger før afholdelse.
Revideret regnskab kan rekvireres 2 uger før generalforsamlingen hos ___________ købmand.
Forslag der er fremsat på en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny førend den næste
ordinære generalforsamling.
Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er foreningens medlemmer, såfremt disse ikke er i
restance. Hvert medlem har én stemme pr. andel af kr. 5.000,00.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt

Indkomne forslag skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Der kan
kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført.
Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Enhver stemmeberettiget kan kræve skriftlig afstemning.

§ 6 – Regnskab og formue
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Foreningsregnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor.

§7 – Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formand og næstformanden i forening.
Ved leje, køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de for foreningen
påhvilende forpligtigelser.

§8 – Vedtægtsændringer
Til ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§9 – Opløsning
Beslutning om opløsning af foreningen skal på generalforsamlingen ske med 2/3 majoritet blandt
medlemmerne og kun efter vedtagelse på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte
generalforsamlinger. Hvis der ikke har været tilstrækkeligt fremmøde på to efter hinanden med mindst 14
dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, så kan beslutning træffes med 2/3 majoritet blandt de
fremmødte.
I tilfælde af opløsning træffer den siddende bestyrelse beslutning om anvendelse af foreningens formue,
værdier, aktiver under hensyntagen til foreningens formål.
Ovenstående er vedtaget på generalforsamlingen den ___________/ ___________ 20 ____ og
underskrevet af den samlede bestyrelse samt dirigenten.

____________

________________

__________________

________________

Formand

Næstformand

Kasserer/Sekretær

Dirigent

BILAG 13
OPLÆG TIL TEGNINGSBLANKET FOR
ANPARTER TIL MODEL I OG II

_______ Butikshus ApS
Tegningsblanket for anpartskøb
Antal anparter:

____________________stk.

á kroner

I alt kroner:

,-

____________________

,-

____________________

Indbetaler/Anpartskøber:

* E-mail bruges ved al senere kommunikation fra
Butikshus ApS.
** CPR-nummer / CVR-nummer bruges til entydig identifikation af indbetaler og er påkrævet jf. Skattekontrolloven.
Købet af anparter og derved betalingen for købet af anparter sker ved, at anpartskøbets beløb indsættes på
spærret konto i:
Bank: ________

Butikshus ApS

Reg. nr.: …… Konto nr.: …….

Overførslen kan ske enten elektronisk dvs. via din netbank, ved henvendelse til din egen bank eller ved henvendelse til en af
Spar Nord Banks filialer.
HUSK at ved alle indbetalinger skal følgende angives i feltet ”tekst til modtager”: CPR nr. eller CVR nr. (hvis virksomhed), dit
navn, din adresse, dit postnummer og by samt din e-mailadresse (hvis du har en). Desuden bedes du anføre dit registrerings- og
kontonummer fra dit eget pengeinstitut. Årsagen er, at banken skal have mulighed for at tilbageføre det indbetalte beløb, hvis
projekt ”_____Butikshus ApS” ikke realiseres.
Købet af anparter og dermed tegningen anses først for fuldført, når overførslen er gennemført og registreret på _____ Butikshus
ApS spærrede konto i _______Bank. Når tegningsperioden er afsluttet, vil du enten via din e-mail (hvis du har angivet en) eller
pr. brev modtage et anpartsbevis.
Sted:

Dato:

Underskrift:

BILAG 14
OPLÆG TIL TEGNINGSAFTALE FOR
LÅNEFORENING TIL MODEL III

TEGNINGSAFTALE

Undertegnede medlem,

Navn ______________________________________________

Adresse ____________________________________________

Postnummer ______________ By ______________________

Af Foreningen ” ……………………………………” ( herefter benævnt Foreningen) ´

Tegner hermed følgende andele i Foreningen:

____________ andele á kr. 5.000,-, i alt kr. __________________

Det anførte beløb indbetales af mig til Foreningen senest den ____/____ 20__ på Foreningens
konto i______ med reg nr. ________ og kontonummer _____________.

Ved indbetalingen bliver ovennævnte medlem af Foreningen og har rettigheder i henhold til
Foreningens gældende Vedtægter.
Tegningen af ovennævnte andele er at betragte som et lån til Foreningen.

Lånet er afdragsfrit frem til den ___/___ 20___, hvorefter lånet tilbagebetales af foreningen over
en periode på 3 år med afdrag a´ kr. _________ pr. år. Afdragene forfalder til betaling den 31/12 i
år _____, ____, og _____, med mindre begge parter ønsker at forlænge aftalen.
Foreningen er berettiget til når som helst at tilbagebetale lånet.
Lånet forrentes med en årlig rente på __ (fx 2%) p.a., hvilket beløb betales af foreningen senest
den 31. januar hvert år for det forudgående år. Renten indbetales på regnr. ____ kontonr. _____
Tegningen af andele giver ret til købsbonus/rabat hos ”___________” Købmand på følgende
måde, hvilket ”________” Købmand bekræfter ved sin underskrift nedenfor:

Tegning af 1 andel ( kr. 5.000,-) giver ikke ret til købsbonus / rabat.
Tegning af 2 andele ( kr. 10.000,-) giver ret til 1 % i købsbonus / rabat
Tegning af 3 andele ( kr. 15.000,-) giver ret til 1,5 % i købsbonus / rabat
Tegning af 6 andele ( kr. 30.000,-) giver ret til 2 % i købsbonus / rabat
Tegning af 8 andele ( kr. 40.000,-) giver ret til 2,5 % i købsbonus / rabat
Tegning af 10 andele ( kr. 50.000,-) giver ret til 3 % i købsbonus / rabat

Rabatten er gældende for den husstand, som ovenfornævnte medlem af foreningen hører til, og
rabatten gives fra og med den _______, og fratrækkes på køb ved ________ købmand. Pr.
ekspedition.

Rabatten gælder dog ikke på følgende varegrupper: Post, GLS, apotekervarer, tobak, tips, lotto,
skrabespil, telefoni og ”oplevelsespakker”.

Som medlem af foreningen:

Som Købmand:

__________ den ____/____ 20 ___

____________ den ____/____ 20___

______________________________

________________________________

For foreningen:

__________ den ____/____ 20 ___

_____________________________

______________________________

Formand

Næstformand

BILAG 15
BROCHUREEKSEMPEL FRA BÆLUM BUTIKSHUS

Hvad får jeg som anpartshaver ud af det?
Som anpartshaver i Bælum Butikshus ApS er du
med til at realisere opførelsen af et nyt butikshus
i Bælum, som udlejes til dagligvarebutik.
Da lejen af Butikshuset udgør en procentdel af
omsætningen i butikken, vil anpartshaverne få
del i denne indtægt igennem forøgelse af anpartens værdi. Det betyder, at des mere salg des
større huslejeindtægt og dermed større værdi
af anpartskapitalen. Lejeindtægten har en fastsat minimumsgrænse, som sikrer ejerne en vis
indtægt. Som anpartshaver fungerer du derfor
som ”ambassadør”, der på frivillig basis er med til
at promovere butikken og indkøbsmulighederne
i byen, for på den måde at være med til at øge
salget i den nye butik.
Anpartshaverne vil efter 20 år have en gældfri
bygning, med fortsat lejeindtægt.
Generalforsamling
Som anpartshaver har du adgang til selskabets
generalforsamling, hvor hvert anpartsbeløb på
kr. 2.500,- giver én stemme. Der vil blive indkaldt
til en årlig generalforsamling, hvor den valgte
bestyrelse fremlægger årsregnskab og beretning
til godkendelse.
Hvordan bliver jeg anpartshaver?
Anparterne kan købes af privatpersoner eller
andre juridiske personer (firmaer).
Videre arrangering af salg vil fremgå via opslag
hos SPAR Bælum.

Mere end bare en købmandsbutik!
Henrik Hjorth
Kartofler
Halloweenarrangement

- og vi vil gerne have dig med!

- Byen bygger hus

Sønderup Landkøkken
Delikatessevarer

Har du spørgsmål, eller ønsker du
yderligere oplysninger om projektet og anpartskøb, så er du velkommen til at kontakte os:

Mail: info@baelumbutikshus.dk
Tlf: 40556043
Facebook: Bælum Butikshus
www.baelumbutikshus.dk
Med venlig hilsen
Projektgruppen bag Bælum Butikshus
Bente Søgaard
bente22232430@gmail.com
Søren Flou
soeren-flou@mail-online.dk
Henrik Bundgaard
henrik@tom-pedersen.dk
Allan Rank
allan@allanrank.dk
Sten Jensen (40556043)
prokit@post9.tele.dk

Butikshuset skal bygges i 2015

Bælum Butikshus ApS

Mogens Juul Jensen
mjj0567@gmail.com
Mie Bunde Larsen
miebl2006@gmail.com

Vær med til at sikre fremtidig vækst
i Bælum med opførelse af nyt
butiks- og kulturhus.
Der udbydes nu borgeranparter til
realisering af projektet.

Hvad er Bælum Butikshus ApS?
Ønsket bag Bælum Butikshus er at skabe
et lokalt samlingssted, der udover at skulle
rumme byens dagligvarehandel, også skal
være base for kulturelle oplevelser samt et
samlingssted for alle byens borgere.
Butikshuset skal placeres på Vestergade i
Bælum, som er byens hovedfærdselsåre med
et stigende antal gennemkørende. Her vil
butikken ligge tæt på skole, hal, ældrecenter,
ungdomsskole, børnehave og fritidsordning.
Grunden er disponeret og indretningsplaner,
tegninger og byggetilladelse er godkendt.
Det er vigtigt, at byen er i udvikling for at
sikre vækst, samt gøre byen attraktiv for tilflyttere, erhvervsliv, skole og foreningsliv.
Det vurderes, at projektet vil sikre boligpriserne i byen, og at tilflytningen til byen øges.
Udviklingen i den nuværende Spar butik på
Østergade er på mange måder begrænset.
Over årene er der dog, på trods af de små
lokaler, skabt en stor vækst i salget. De fuldt
udnyttede lokaler gør det dog umuligt at
vækste yderligere. Ligesom logistik og parkeringsmuligheder er utidssvarende.
En ny dagligvarebutik vil derfor gøre det
muligt at bevare dagligvarehandlen i Bælum
samt skabe mulighed for større udvalg og
sortiment.

Bælum Butikshus ApS
Bælum Butikshus ApS er selskabet, der står bag
realiseringen af Bælum Butikshus.
Selskabet styres af en generalforsamlingsvalgt
bestyrelse.
Dele af finansieringen af butikshuset er tænkt
gennem borgeranparter.
Borgeranparterne er en mulighed for, at byens
borgere kan blive en aktiv del af byens fremtidige
udvikling. Dette ved at være med til at skabe og
fastholde arbejdspladser og bosætning i byen
og nærområdet. Borgeranparterne vil derudover
også sikre et bredt funderet lokalt ejerskab, der
sikrer flest mulige interessefællesskaber i området samt vise at, Bælum er en by med vilje til
udvikling.
Selskabet Bælum Butikshus ApS fungerer som
ejer af grund og bygninger på Vestergade 24e i
Bælum. Butikslokalerne vil blive udlejet med henblik på dagligvarehandel. Selskabet er dermed
ikke ejer af dagligvarehandlen, men fungerer som
ejer og udlejer af bygninger og grund.
En markedsanalyse udarbejdet af Sparkæden
konkluderer, at grundlaget for ny dagligvarebutik
i Bælum er til stede.

En væsentlig faktor for den fremtidige
udvikling i Bælum er blandt andet at byen
bevarer sin dagligvarehandel.

Hvad er en anpart?
”En anpart er en ejerandel af en virksomhed.
For anpartshaver er anparten det beløb, som man
har investeret i anpartsselskabet”
Der udbydes 1.000 anparter til en stykpris på
2.500 kr.
Det betyder, at man ved køb af 1 anpart i Bælum
Butikshus ApS investerer 2.500 kr. i projektet. Der
er mulighed for at købe flere anparter i selskabet,
dog højest 200 stk. pr anpartshaver.
Købmanden har på forhånd selv tegnet sig for
200 anparter.
Ved stor interesse har bestyrelsen mulighed for
at åbne for endnu en udbudsrunde og derved
nedbringe gælden endnu hurtigere.
Hvad hæfter jeg for?
Som anpartshaver hæfter du kun for anpartens
størrelse. Dette betyder, at anpartshaver i tilfælde
af Bælum Butikshus ApS´ konkurs kun taber de
penge, som han/hun har investeret i anparter.
Anpartshaver vil ikke blive ramt økonomisk ved
lukning af dagligvarehandlen, da man som anpartshaver kun har anpart i bygninger og grund.

BILAG 16
INVITATION TIL BORGERMØDE
FASE 2

____dag den _____
I ____________
Kl. 19.00

Nu skyder vi anpartstegningen i gang
Kom og hør om:
Status på Købmand – Grund – Byggeri og Finansiering
Orientering om den kommende proces med
anpartstegningen.

Venlige hilsner fra Arbejdsgruppen bag ____ Butikshus

BILAG 17
PRÆSENTATION TIL BORGERMØDE
FASE 2

Ny dagligvareforretning
i Bælum?

Potentialerne - Bælum er en by til vækst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ca. 800 indbyggere
Renoveret folkeskole med overbygning
Nyt børneunivers på vej
Populær efterskole i byen
Store flotte idrætsfaciliteter
Arbejdspladser
Fantastisk natur
Stærk idrætsforening
Masser af kulturliv
Masser af foreningsliv
Ca 20-30 min. til Aalborg
15 min. fra Supersygehuset
Rimelige huspriser

900

Indbyggertal i Bælum

800
700
600
500
1997 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Men vi har en udfordring –
vi skal have gjort noget ved
• Vi har en købmand der har præsteret:
–
–
–
–
–
–

Stigende omsætning gennem årene
Kunder fra omkringliggende byer
Mange gode tilbud og rimelige priser
Godt varesortiment
God blomster- og bagerafdeling
Services som tips, lotto,
pakkepost, medicin mv.

• Men vi har også
en købmandsbutik der
ikke er tidssvarende
– Sortimentsplads
– Varelogistik
– Parkeringsforhold

Udfordringerne for Bælum
• Svært at sælge nuværende butik til ny købmand
• Hvis byens står uden købmand vil det påvirke huspriserne.
• En nærliggende dagligvarehandel er prioritet nr. 1 når befolkningen
generelt skal vælge bosætningssted.
• Manglende tilflytning eller fraflytning kan gå ud over mange ting som
skole, institutioner, foreningsliv og erhvervsliv.

Købmandspotentiale
• Markedsanalyse for det potentielle omsætningsniveau i Bælum på
Vestergade fortæller nu ca. 25. mio, excl. Moms
• Vores nuværende købmand ønsker at drive købmandsforretningen i
den nye bygning
• Koncept SPAR
• Butik på ca. 1000 m2
( 800 butik/200 lager)
• Husleje niveau bestemmes af omsætningen – så lavt som muligt af
hensyn til købmandsdriften, men så stor at huset kan tilbagebetales
indenfor de første 20 år.

Hvor skal den nye butik ligge?
Vestergade 24e
–
–
–
–

Væsentlig flere trafikanter + 50% ift. Østergade
Stor grund
Gode til- og frakørselsforhold
Gravearbejdet opstartet i 2012.

Hvordan kunne en ny butik se ud?
• Størrelse ca. 1000 m2
• Prisniveau ca. 10 mio. – for grund, projekt og byggeri.

Finansiering

(ca. 10 mio.)

• Fremmedkapital ~ 65 - 75%

( ca. 7,5 mio.)

– Realkredit 60% - 2 Kreditforeninger er pt. meget positive
– Restfinanciering 15% - banklån som kassekredit – 2 banker også
positive
– Alternativt KFI – lån enten 75% – eller rest 15%

• Egenkapital ~ 25% - 35 %
– Borgeranparter
• 1000 stk. a´ 2.500,-

( min. 2,5 mio.)

Etablering af et selskab
Bælum Butikshus ApS
• Byens hus
• Bestyrelse valgt af byens borgere
• Udgifter for selskabet
– Forrentning og tilbagebetaling af lån til grund og anlægsinvestering
– Selskabsdrift, skat, forsikring, revision, vedligehold m.v.

• Indtægter for selskabet
– Lejeindtægter fra købmandens driftsselskab
– Lejekontrakt med uopsigelighedsperiode.
– Lejegaranti

Anpartstegning
• Anparter a´2.500,- pr. stk.
• Minimum salg af 1000 anparter
• Indbetaling på en spærret konto.
• Bliver projektet realiseret – vil pengene stå i mursten, og tilbagebetales
som god forrentning og evt. udlodning EFTER lånene er nedbragt.
• Forrentning indtil da i højere huspriser og hvor andre steder kan man få
sikre renter i dag?
• Bliver projektet ikke til noget – får man sine penge retur.
• Tegningsperioden skydes i gang fra i dag og løber frem til 31. marts 2015.

•

Marts 2015
–

•

Byggestart

November 2015
–
–

•

Bestyrelsen indgår entrepriseaftale
Bestyrelsen tegner de nødvendige forsikringer

Juni 2015
–

•

Stiftende generalforsamling med valg af beslutningsdygtig bestyrelse
Bestyrelsen hjemtager bindende lånetilbud og opretter byggekredit
Bestyrelsen vælger Bygherrerådgiver som sender projektet i udbud
Bestyrelsen indgår købsaftale på grund med projekt
Bestyrelsen indgår huslejeaftale med garanti

Maj 2015
–
–

•

Anpartstegninger

April 2015
–
–
–
–
–

•

Fremdriftsplanen
– hvis det skal lykkes

Afleveringsforretning på råhus
Indretningen af forretningen foregår

December 2015
–

Indvielse af Bælum Butikshus

Butikshuset skal bygges i 2015 
Igangsættende udvalg for Bælum Butikshus ApS – frem til den stiftende GF
– Arbejdsgruppen
•
•
•
•
•
•
•

Registreringer af anpartstegninger
Finansieringsforhandlinger
Husleje aftaler
Selskabspapirer
Revisionsbistand
Advokatbistand
Byggerådgiverbistand

– Tegningsgruppe ??
• Uddele tegningsblanketter
• Promovering og motivering

Kommunikation 
•
•

Vi sætter måltavle på byggegrunden og hos SPAR Købmanden, så alle kan følge
med i indbetalingerne.
Vi laver opdateringer på Face Book – over opnåede resultater.

Lad os alle hjælpe med realiseringen af BÆLUM BUTIKSHUS

BILAG 18
REGISTRERING AF ANPARTSHAVERE OG SENERE TILMELDING
TIL DEN STIFTENDE GENERALFORSAMLING

Interesseliste for køb af anparter ‐ Bælum Butikshus ApS

Indbetalinger og tilmeldte til stiftende generalforsamling
Fornavn
AAA
Selskab ABC
BBB
CCC

Efternavn
AAAAAA
CVR 11111111
BBBBBB
CCCCCC

Adresse
Avej 1, 1111 A
ABC vej 2, 2222 B
Bvej 1, 2222 B
Cvej 3, 1111 A

Kontaktet på
adressen

Email
aaa@gmail.com
abc@gmail.com
bbb@gmail.com
ccc@gmail.com

Hr. ABC

Side 1 af 1

Tegningsblanket
tilsendt/udleveret

Tilmeldte
generalf.
1
1

Tilmeldt hvor
Info mailen
Butikken

Indbetaling
registreret





Antal
1
2
4
6

Beløb
2.500
5.000
10.000
15.000

Har betalt =
1

1
1
1
1

BILAG 19
INDKALDELSE TIL
STIFTENDE GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til stiftende generalforsamling for _______ ApS
Tid:
Sted:
Dagsordenen for den stiftende generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Arbejdsgruppens beretning
Gennemgang og beslutning af vedtægter.
Fremlæggelse af budget for selskabets drift
Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen
Valg af 2 suppleanter.
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt.

På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 2.500,00 en stemme. Ingen anpartshaver kan dog
for egne anparter eller i henhold til fuldmagt afgive mere end 200 stemmer. Stemmeret kan udøves i
henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.
Kandidater blandt anpartshaverne, der ønsker at opstille til valg til bestyrelsen, skal fremsendes sit
kandidatur til (mailadresse) senest 5 dage før generalforsamlingen, med angivelse af sit navn, adresse og
beskæftigelse. Herefter vil de enkelte kandidater til bestyrelsen forud for den stiftende generalforsamling
blive præsenteret på _______’ hjemmeside (hjemmesideadresse)
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til (mailadresse), senest 5 dage før
generalforsamlingen.
Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre lovgivningen eller vedtægter bestemmer
andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Adgang til generalforsamlingen har anpartshavere, der senest 5 dage før generalforsamlingen har tilmeldt
sig med navn og adresse, på (mailadresse) eller skrevet sig på listen der ligger hos ________.
På (hjemmesideadresse) kan indkaldelsen, oplæg til vedtægter samt stillede kandidater til bestyrelsen, ses
inden afholdelsen af generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen bag

Butikshus ApS

BILAG 20
ARBEJDSGRUPPENS BERETNING TIL
DEN STIFTENDE GENERALFORSAMLING

Bælum Butikshus ApS
Arbejdsgruppens beretning til den stiftende generalforsamling
og som oplæg til den kommende bestyrelse

Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS
•

Formålet med dette selskab er:

At sikre den fremtidige dagligvarehandel i Bælum
•

Visioner og mål for selskabet:

Gennem medejerskab at skabe både rammerne
og kundepotentialet for at drive dagligvarehandel i Bælum
•

Aktiviteter i selskabet:

Bælum Butikshus ApS er et ejendomsselskab,
som står for opførelsen af en bygning,
som lejes ud til et driftsselskab, der driver dagligvarehandelen i byen.

Forudsætningen for projektet
Bælum Butikshus ApS :

• Bælum er en fantastisk dejlig by :
– Folkeskole til 9 kl., nyt børneunivers på vej, populær
efterskole, velfungerende ældrecenter, flotte
idrætsfaciliteter, rigt forenings- og kulturliv, arbejdspladser,
en ufattelig flot natur omkring os og ikke mindst en god
beliggenhed ift. Aalborg og turiststederne Lille Vildmose,
Øster Hurup og Als.

Forudsætningen for projektet
Bælum Butikshus ApS er også:

• Bælum og omegn har en masse fantastiske mennesker, der
også i denne proces har:
– Vist vilje til at ville udvikling i vores by.
– Vist sammenhold i dén grad.
– Vist stolthed over vores by og det vi kan sammen.

Der er et kæmpestort ønske om at bevare og
fremtidssikre dagligvarehandelen i Bælum!!
• Den nuværende købmandsbutik er utidssvarende og uden fremtid som
dagligvarebutik.
• OG vi er så heldige at have en købmand, der vil være med til at realisere
projektet.
• OG en dugfrisk markedsanalyse fortæller, at der er et stort vækstpotentiale
for dagligvarehandelen i Bælum.

Processen
•
•
•

November 2014 – blev arbejdsgruppen nedsat
Februar 2015 – blev der for første gang orienteret om projektets idégrundlag på et
borgermøde.
5. marts 2015 blev 2. borgermøde afholdt med præsentation af projektet og deltagelse
af godt 200 mennesker og så gik vi i gang:
5. marts 2005 startede anpartstegningen
Der blev lavet og uddelt brochurer
Der blev etableret facebookside
Der blev etableret hjemmeside
Der blev etableret en tegningsgruppe på 12 mand
Spar Nord i Terndrup etablerede lånetilbud og har bistået utroligt stærkt i hele processen.
Projektet har fået masser af medieomtale i Nordjyske og lokale aviser.
Der blev lavet en flot målestander der stod og blev opdateret hos Købmanden
Der blev lavet et flot stort skilt med bolde til byggegrunden, som løbende er blevet opdateret
for hver 100.000,- der løb ind.
– Der blev holdt styr på hver krone der kom ind og alle har fulgt og bakket op om processen 
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

31. marts 2015 kunne Bælum og omegn fejre at målet på 2,5 mio. – netop på
dagen var så godt og vel opfyldt – Fantastisk!!!

Egenkapitalen er sikret til den planlagte
investering i Bælum Butikshus ApS
Fra borgermødet den 5. marts 2015 og frem til den 7. maj 2015 har
i alt 375 anpartstegnere - tilsammen tegnet 1132 anparter for i alt:

2.830.000,Det er så vanvittigt godt gået Bælum og Omegn!!!
En kæmpestor TAK til alle
Til tegningsgruppen, Til Spar Nord, Til Spar Bælum, Til alle andre virksomheder
og institutioner, der har bakket op om projektet og altafgørende –
til alle jer der har tegnet anparter og derved sikret, at vi er her i aften.

Siden den 31. marts 2015
• Har arbejdsgruppen arbejdet videre med bl.a.:
–
–
–
–
–
–
–

Projektgrundlaget
Fonds og LAG – ansøgninger.
Selskabsdokumenter
Lejekontrakt & Lejegaranti.
Finansiering.
Advokatvalg.
Revisionstilbud.

• Og kan herved overlevere de følgende oplæg til den
kommende bestyrelses behandling og beslutninger.

Forarbejdet til den kommende bestyrelse
•

Støtte-ansøgninger
– Der er ansøgt og givet tilsagn om 300.000,- i LAG-midler 
• Disse midler er ikke egenkapital, men vil nedbringe investeringssummen.

•

Byggeriet
– Der er:
• Foretaget en granskning, af det omfangsrige projektmateriale, der allerede ligger til projektet.
• ansøgt og opnået ny byggetilladelse den 24.04.2015 ved hjælp fra BK NORD A/S.
• Indhentet den nødvendige dokumentation i forbindelse med byggeriet, som var krævet for at få
del i LAG-midlerne.
• Skabt tryghed for at den budgetsatte byggepris kan holde.
• Skabt tryghed for at byggeriet også til den budgetsatte pris, kan ende ud i et flot og
tidssvarende kvalitetsbyggeri.
• Stadigt er en realistisk chance for at nå, at få bygget vores butikshus i 2015.

Forarbejdet til den kommende bestyrelse
•

Entreprenør:
• Det er arbejdsgruppens indstilling at byggeriet bydes ud i totalentreprise til fx 5 firmaer, der har
erfaring med butiksbyggeri, og hvor de bydende så opfordres til at inddrage lokale
virksomheder.
• Det er den kommende bestyrelse, der skal beslutte udbudsprocessen og hvem der styre den og
hvem skal inviteres til at give bud.

•

Byggegrunden:
• Forudsætningen for byggeriet er, at det skal ligge på Vestergade 24 E mellem skolen og
ældrecentret.
• Der er oplyst en samlet salgspris for grunden samt for det byggearbejde og projektmateriale
der allerede er lavet herpå, som indgår i budgettet.
• Det er den kommende bestyrelse, der skal forhandle og beslutte købet af grunden.

Forarbejdet til den kommende bestyrelse
•

Vedtægter
– Arbejdsgruppen har udarbejdet forslaget til vedtægterne for Bælum Butikshus ApS.
– Forslag til vedtægter er gennemset og kommenteret af Advokatfirmaet STORM v. Camilla Vinter
Hansen og Hans Peter Storvang.
– Forslag til vedtægter er således klar til gennemgang og beslutning på denne stiftende
generalforsamling.

•

Forretningsorden
– Arbejdsgruppen har udarbejdet udkast til forretningsorden.
– Udkast hertil er ligeledes gennemset og kommenteret af STORM Advokater.
– Det er den kommende bestyrelse der skal drøfte og beslutte forretningsordenen.

•

Lejekontrakt
– Arbejdsgruppen har arbejdet med udkast til lejekontrakten.
– Udkastet er gennemset og kommenteret af STORM Advokater i forhold til det juridiske.
– Udkastet til lejekontrakten skal forhandles mellem den kommende bestyrelse og lejer samt dennes
garantistiller.

Forarbejdet til den kommende bestyrelse
•

Finansieringen
–

Investeringen i 2015 - inkl. Byggeri, Grund og øvrige følgeomkostninger er budgetteret til max. 10
mio.

–
–
–

Der er nu via anpartstegning skabt en egenkapital på 2.830.000,Der er givet tilsagn om LAG-midler på 300.000,- der nedbringer investeringsomkostningerne.
Der skal stadigt arbejdes for flere anpartstegninger og for flere støttekroner.

–

Det betyder at vi skal finansiere max. ca. 6.870.000,•
•
•

Arbejdsgruppen har haft positive drøftelser med Spar Nord
Arbejdsgruppen har haft positive drøftelser med DLR.
Arbejdsgruppen har haft positive drøftelser med Nykredit .

Det er den kommende bestyrelse der foretager den endelige forhandling og aftaleindgåelse ift.
finansieringen.
Det er den kommende bestyrelse der skal sikre at udgifter og indtægter hænger sammen.

Tidsplanen:
•

Idet alle ender skal nå sammen, er der sammenhæng mellem:
–
–
–
–

Lejegaranti
Lejekontrakt
Finansiering
Investeringssum

•

Derfor kan der komme forlængede beslutningstagninger.

•

Også i byggeprocessen kan der opstå udfordringer:
–
–
–
–

Forsinket udbud - leveranceproblemer
Forbehold for tidsplan hos bydende
Forsinkelser pga. uforudsete hændelser
Forsinkelser på grund af vejrlig

Men hvis endelige forhandlinger og beslutningstagninger går optimalt
– så kan det se sådan ud:

Tidsplan

hvis huset skal stå færdigt til jul 2015 
•

Uge 19.2015
– Stiftende generalforsamling med valg af bestyrelse
– Bestyrelsen afholder konstituerende møde og gennemgår og vedtager forretningsordenen

•

Uge 20.2015
– Bestyrelsen holder møde med følgende punkter på dagsordenen
• Møde med revisor og aftaler om det fremtidige samarbejde.
• Lejekontrakt og lejegaranti
• Grundkøb
• Finansiering herunder byggekredit.
• Byggeproces herunder bygherrerådgiver.

•

Uge 20 - 21.2015
– Endeligt projektforslag udarbejdes, på baggrund af det konkrete byggeri, til godkendelse af
bestyrelsen.
– Der skal udarbejdes udbudsmateriale og projektet sendes i udbud.

Tidsplan

hvis huset skal stå færdigt til jul 2015  - fortsat
•

Uge 22 – 23 – 24.2015
– De bydende regner tilbud
– Der fremsendes rettelsesbreve til de bydende
(dvs. bestyrelsen kan stadigt arbejde med projektet)

•

Uge 25.2015
– Bestyrelsen gennemgår de indkomne tilbud og beslutter sig for den udførende
– Bestyrelsen beslutter endelig finansiering.
– Bestyrelsen indgår entrepriseaftale
– Bestyrelsen tegner entrepriseforsikring

•

Ultimo juni 2015 – ultimo November 2015
– Byggeriet pågår

Tidsplan
hvis huset skal stå færdigt til jul 2015  - fortsat
•

November 2015
– Købmanden påbegynder indretning af butikken
– 30. november 2015 – afleveringsforretning på totalentreprisen

•

December 2015
– Bælum Butikshus og den nye Spar i Bælum har indvielse  !!!

Overlevering
• Arbejdsgruppen håber hermed at have leveret et godt og
seriøst arbejdsgrundlag til den kommende bestyrelse
• Arbejdsgruppen siger et stort tak til tegningsgruppen og
til hele Bælum og Omegn for den kæmpestore opbakning
til projektet
• Vi glæder os til at se den nye Spar Butik i Bælum rejse sig

TAK

BILAG 21
OPLÆG TIL FORRETNINGSORDEN
FOR BESTYRELSEN

Forretningsorden for _____________ ApS

Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i ______________ – CVR nr. ___________.

1.0

Konstituering

1.1

Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

1.2

Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem, der har længst anciennitet. Hvis der er mere end en hermed,
vælges en af disse til at lede mødet.

1.3

Såfremt der er ændringer i bestyrelsen, underskrives forretningsorden for bestyrelsen, og det
underskrevne eksemplar indsættes i bestyrelsens forhandlingsprotokol. Alle øvrige for bestyrelsen
relevante dokumenter gennemgås og tiltrædes i fornødent omfang.

1.4

Såfremt lejeren i ______________ikke bliver valgt ind i bestyrelsen, får lejeren eller en repræsentant fra
lejeren en plads i bestyrelsen, der har pligt og ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Pladsen gives for
at opnå et tæt samarbejde mellem udlejer og lejer af _______________, da der er et meget stort
afhængighedsforhold mellem parterne. Dog giver en plads efter denne bestemmelse ikke stemmeret i
bestyrelsen.

2.0

Formand, næstformand og direktør

2.1

Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer på det konstituerende møde.
Valget sker med simpelt stemmeflertal, og ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

2.2

Formanden repræsenterer bestyrelsen og selskabet udadtil, og erstattes under fravær af
næstformanden.

2.3

Bestyrelsen udpeger en direktør, som udgør direktionen, blandt sine medlemmer på det konstituerende
møde.

3.0

Indkaldelse af møde

3.1

Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde fire gange om året. Formanden skal sikre, at bestyrelsen
derudover holder møde, når det er nødvendigt, eller når det kræves af en direktør, et bestyrelsesmedlem
eller revisor.

3.2

Formanden skal sikre, at alle medlemmer af bestyrelsen indkaldes. Indkaldelse skal ske skriftligt med
mindst 8 dages varsel. Varslet kan dog forkortes, hvis det er nødvendigt af hensyn til en sags hastende
karakter.

3.3

Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden og eventuelt skriftligt materiale, som er
nødvendigt for at vurdere og behandle emnerne på dagsordenen.

3.4

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende emner:

1)

Gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og revisionsprotokol,

2)

Meddelelser fra formanden,

3)

Meddelelser fra lejer,

4)

Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder,

5)

Gennemgang af selskabets stilling og væsentlige begivenheder,

6)

Gennemgang af perioderegnskab og -budget,

7)

Gennemgang af status på strategi og forretningsplan, og

8)

Dato for næste bestyrelsesmøde.

3.5

Direktionen fungerer som sekretær for bestyrelsen.

4.0

Afholdelse af møde

4.1

Bestyrelsesmøder ledes af formanden, der orienterer den øvrige bestyrelse om væsentlige begivenheder
indtruffet siden sidste bestyrelsesmøde.

4.2

Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt på selskabets adresse, men kan afholdes et andet sted
efter formandens bestemmelse, hvis det skønnes formålstjenligt eller nødvendigt.

4.3

Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt ved fysisk fremmøde, men kan afholdes skriftligt eller
elektronisk efter formandens bestemmelse, hvis det er foreneligt med bestyrelsens arbejde. Ethvert
medlem af bestyrelse eller direktion kan dog altid forlange, at der sker en mundtlig drøftelse.

4.4

Bestyrelsen kan træffe beslutning, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutning må dog
ikke træffes, uden at så vidt muligt alle medlemmer har haft adgang til at deltage i en sags behandling.

4.5

Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald, og der er valgt en suppleant for bestyrelsesmedlemmet, så
indtræder suppleanten i medlemmets sted, så længe forfaldet varer. Et bestyrelsesmedlem kan dog i
enkeltstående tilfælde givet et andet bestyrelsesmedlem fuldmagt i stedet for at indkalde sin suppleant,
hvis det er betryggende henset til de emner, der skal drøftes.

4.6

Et medlem af bestyrelse eller direktion må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem
selskabet og den pågældende selv / dennes egen virksomhed eller om søgsmål mod den pågældende
selv, hvis hun eller han har en væsentlig interesse deri, der kan stride mod selskabets. Det samme
gælder i forhold til aftaler mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand.

4.7

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal.

4.8

Bestyrelsen og direktionen honoreres ikke for deres arbejde i selskabet.

5.0

Referat af møde

5.1

Direktionen sørger for på vegne af formanden, at der udarbejdes referat af drøftelserne og
beslutningerne på et bestyrelsesmøde. Af referatet skal det fremgå, hvem der har ledet mødet, hvem der
har deltaget i mødet, hvad dagsordenen for mødet har været, og hvad drøftelserne og beslutningerne i
relation til hvert enkelt punkt på dagsordenen har været.

5.2

Direktionen sørger for på vegne af formanden, at referat af et bestyrelsesmøde udsendes til bestyrelsens
medlemmer senest otte dage efter bestyrelsesmødet.

5.3

Et bestyrelsesmedlem, der har været til stede ved et bestyrelsesmøde, og som er uenig i en truffet
beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet. Eventuelle bemærkninger til et referat skal
meddeles formanden senest otte dage efter modtagelse af referatet.

5.4

Alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i et bestyrelsesmøde, skal underskrive referatet for mødet.
Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i et bestyrelsesmøde, underskriver referatet for mødet
med tilføjelsen ”læst”. Underskrivelsen sker på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

5.5

Samtlige referater fra de afholdte bestyrelsesmøder indsættes i forhandlingsprotokollen, der opbevares
hos direktionen.

6.0

Bestyrelsens opgaver

6.1

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet.

6.2

Bestyrelsens opgaver efter § 6.1 indebærer blandt andet, at bestyrelsen skal sikre:
1)

At selskabets virksomhed er organiseret på en forsvarlig måde,

2)

At selskabet til enhver tid har en hensigtsmæssig målsætning, strategi og forretningsplan,

3)

At bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde,

4)

At der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,

5)

At bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets økonomi,

6)

At selskabet til enhver tid har en kompetent direktion,

7)

At der udarbejdes passende retningslinjer for direktionens arbejde,

8)

At direktionen udfører sit arbejde på passende måde og efter bestyrelsens retningslinjer,

9)

At fastsætte og administrere reglerne for selskabets mulighed for at opkøbe egne anparter jf.
vedtægternes §4,

10) At selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, og
11) At selskabets lovpligtige ejerbog, protokoller m.v. oprettes og opdateres. Særlig kontrol af ejerbogen
ved overdragelse af anparter jf. vedtægternes §4.
6.3

Bestyrelsen behandler efter behov og mindst én gang årligt følgende emner:
1)

Årsbudget og -regnskab,

2)

Påser, at der udarbejdes behørigt årsrapport, og at revisor får adgang til de informationer, som
denne måtte have brug for til udførelsen af sine opgaver,

3)

Inden afholdelse af generalforsamling, gennemgår årsrapporten til godkendelse. I dette møde
deltager selskabets revisor. I tvivlstilfælde er bestyrelsen selv ansvarlig for at få tvivl vedrørende de
enkelte poster afklaret,

4)

Påser, at årsrapporten får behørig revisionspåtegning,

5)

Ledelses- og organisationsforhold,

6)

Målsætning, strategi og forretningsplan,

7)

Forretningsprocedurer og interne kontroller,

8)

Rapportering til bestyrelsen om økonomi og andre forhold,

9)

Retningslinjer for direktionen,

10) Bestyrelsens sammensætning,
11) Forsikringsforhold,
12) Skattemæssige forhold, og
13) Gennemgang og eventuelt ændring af forretningsordenen.

7.0

Bestyrelsens beslutningskompetence

7.1

Bestyrelsen behandler og træffer beslutning i alle spørgsmål, der efter selskabets forhold er af
usædvanlig art eller stor betydning.

7.2

§ 7.1 indebærer, at bestyrelsen træffer enstemmigt beslutning om blandt andet følgende forhold:
1)

Inden den _______ at beslutte at udvide anpartskapitalen en eller flere gange ved kontant
indbetaling jf. vedtægternes §5,

2)

Godkendelse af årsrapport med forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud,

3)

Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår,

4)

Selskabets målsætning, strategi og forretningsplan,

5)

Direktions retningslinjer herunder fuldmagtsforhold,

6)

Væsentlig indskrænkning eller udvidelse af selskabets aktiviteter,

7)

Køb eller salg af virksomhed, ejendomme eller grunde,

8)

Køb, salg, leasing eller pantsætning af selskabets faste ejendomme,

9)

En disposition eller serie af dispositioner ud over budgettet, hvis værdi overstiger 50.000 kr.,

10) Optagelse af eller udvidelse af eksisterende lån med 500.000 kr. eller derover, og
11) Anlæggelse af retssag eller voldgiftssag af væsentlig betydning.

8.0

Direktions opgaver

8.1

Direktionen varetager de retningslinjer, der er givet af bestyrelsen.

8.2

Direktions opgaver efter § 8.1 indebærer blandt andet, at direktion skal varetage:
1)

At fungere som sekretær for selskabets bestyrelse,

2)

At udarbejde årsbudgetter,

3)

At sikre, at bogføringen sker iht. gældende lovgivning,

4)

At foretage regnskabsaflæggelse og dermed budgetopfølgning, og

5)

At efterleve de retningslinjer og fuldmagter, der er udstedt af bestyrelsen.

9.0

Tavshedspligt

9.1

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af
bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om forhold, som efter sagens natur skal bringes til
tredjemands kundskab.

9.2

Når et bestyrelsesmedlem fratræder, skal hun eller han straks tilbagelevere alt materiale, som hun eller
han er i besiddelse af, til formanden og må ikke beholde kopi af materialet.

10.0 Andre bestemmelser
10.1

Forretningsordenen træder i kraft på den dato, der er anført nedenfor, og underskrives af alle
bestyrelsens medlemmer. Forretningsordenen skal særskilt underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer,
der indvælges efter ikrafttrædelsesdatoen.

Således vedtaget den [indsæt dag, måned og år]
I bestyrelsen:

_________________________

_________________________

_________________________

[indsæt navn]

[indsæt navn]

[indsæt navn]

_________________________

_________________________

_________________________

[indsæt navn]

[indsæt navn]

[indsæt navn]

_________________________
[indsæt navn]
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BILAG 23
PROCESDIAGRAM FOR MODEL I

MODEL I - EJENDOMSSELSKAB - PROCESDIAGRAM

Dannelse af ApS – ejendomsselskab der investerer i grund og bygning, i samarbejde med driftsselskab (Købmand) der investerer i inventar og varelager.

IDÉ

KØBMAND

GRUND

BYGGERI

FINANSIERING

1. BORGERMØDE

FASE 1

Nuværende/ny købmand?
Omsætningspotentiale.
Konceptvalg.

Som nuværende?
eller ny lokalitet?

Størrelse?
Design?

Borgeranparter - størrelse og
niveau. Modeller vurderes.
Indledende kontakt til bank/
kreditforening ?
Vækstfonden/fonde/LAG?

FASE 2

Markedsanalyse udarbejdes.
Budget og finansieringsmuligheder for drift udarbejdes.
Huslejeniveau vurderes.

Kontakt til kommunen:
Plads på nuværende grund?
Ledige grunde til salg? Pris?
Lokalplan?
Jordbundsforhold?

Størrelse defineres ift. forventet omsætning og koncept.
Prisoverslag på bygning.
Bygning visualiseres på
ønsket grund.

Grovbudget for ejendomsselskab udarbejdes.
Selskabsstruktur besluttes.
Anpartskonto etableres i bank.
Bankmøder vedr. finansiering.

2. BORGERMØDE

FASE 3

Evt. stiftelse af
driftsselskab.
Oplæg til lejeaftale og
lejegaranti drøftes.

Lokalplan udarbejdes/sikres.
Købspris forhandles.

Drøftelse af byggeproces,
herunder prækvalifikation,
licitation og
bygherrerådgivning.

Anpartstegningsperiode.
Oplæg til selskabspapirer
udarbejdes.
Anpartstegning afsluttes.
Valg af advokat + revisor.

STIFTENDE
GENERALFORSAMLING

Køb af grund.

Valg af bygherrerådgiver og
arkitekt. Arkitektforslag
udarbejdes og godkendes.
Udpege mulige tilbudsgivere.

Bestyrelsen konstitueres.
Forretningsorden underskrives.
Forretningsforhandlinger
pågår/afsluttes.
Budgetter følges tæt.

Udbudsmateriale udarbejdes.
Byggetilladelse ansøges.
Prækvalifikation.
Licitation.
Kontraktskrivning.

Finansieringsforhandlinger
afsluttes.
Forsikringer tegnes.

(2 - 3 mdr.)

(3 - 4 mdr.)

(2 - 4 mdr.)

Lejeaftale og lejegaranti
aftales på plads.
Butiksindretning opstartes
i samarbejde med
bygherrerådgiver.

FASE 4

(8 - 10 mdr.)

Indretning af butik.
Varelager etableres.

Byggeri pågår.
1. spadestik. Rejsegilde.
Afleveringsforretning.

Indvielse af ny butik.

BILAG 24
PROCESDIAGRAM FOR MODEL II

MODEL II - EJENDOMSSELSKAB INKL. INVENTAR - PROCESDIAGRAM

Dannelse af A/S eller ApS – ejendomsselskab der investerer i grund, bygning og inventar, i samarbejde med driftsselskab (Købmand) der investerer i varelager.

IDÉ

KØBMAND

FASE 1

(2 - 3 mdr.)

FASE 2

(3 - 4 mdr.)

FASE 3

(2 - 4 mdr.)

(8 - 10 mdr.)

BYGGERI

FINANSIERING

1. BORGERMØDE

Nuværende/ny købmand?
Dagrofakontrakt
+ masterkøreplan
Konceptvalg

Som nuværende?
eller ny lokalitet?

Størrelse?
Design?

Borgeranparter
- størrelse og niveau.
Indledende kontakt til bank/
kreditforening ?
Vækstfonden/fonde/LAG?

Markedsanalyse udarbejdes.
Budget og finansieringsmuligheder for drift udarbejdes.
Huslejeniveau vurderes.
Omkostning inventar vurderes.

Kontakt til kommunen:
Plads på nuværende grund?
Ledige grunde til salg? Pris?
Lokalplan?
Jordbundsforhold?

Størrelse defineres ift. forventet omsætning og koncept.
Prisoverslag på bygning.
Bygning visualiseres på
ønsket grund.

Grovbudget for investering
udarbejdes.
Selskabsstruktur besluttes.
Anpartskonto etableres i bank.
Bankmøder vedr. finansiering.

2. BORGERMØDE

Oplæg til lejeaftale,
leasingaftale og lejegaranti
drøftes.

Lokalplan udarbejdes/sikres.
Købspris forhandles.

Drøftelse af byggeproces,
herunder prækvalifikation,
licitation og
bygherrerådgivning.

Anpartstegningsperiode.
Oplæg til selskabspapirer
udarbejdes.
Anpartstegning afsluttes.
Valg af advokat + revisor.

STIFTENDE
GENERALFORSAMLING

Køb af grund.

Valg af bygherrerådgiver.
Arkitektforslag udarbejdes og
godkendes. Udpege mulige
tilbudsgivere. Butiksindretningen opstartes (Dagrofa).

Bestyrelsen konstitueres.
Forretningsorden underskrives.
Forretningsforhandlinger
pågår/afsluttes.
Budgetter følges tæt.

Udbudsmateriale udarbejdes.
Byggetilladelse ansøges.
Prækvalifikation. Licitation.
Kontraktskrivning råhus og
inventar.

Finansieringsforhandlinger
afsluttes.
Forsikringer tegnes.

Lejeaftale, leasingaftale og
lejegaranti aftales på plads.
Inventarleverencen drøftes
med ApS og Dagrofa ApS.

FASE 4

GRUND

Varelager etableres.

Byggeri pågår. 1. spadestik.
Rejsegilde. Indretning af
butik. Afleveringsforretning.

Indvielse af ny butik.

BILAG 25
PROCESDIAGRAM FOR MODEL III

MODEL III - LÅNEFORENING - PROCESDIAGRAM

Etablering af låneforening, der låner penge ud til den selvstændige købmand. Købmanden ejer selv grund, bygning, inventar og varelager.

IDÉ

KØBMAND

FASE 1

(2 - 3 mdr.)

FASE 2

(3 - 4 mdr.)

FASE 3

(2 - 4 mdr.)

(8 - 10 mdr.)

BYGGERI

FINANSIERING

1. BORGERMØDE

Nuværende/ny købmand?
Dagrofakontrakt+ masterkøreplan. Konceptvalg.
Lånevilkår drøftes.
Drøftelse med kreditgivere.

Som nuværende?
eller ny lokalitet?

Størrelse?
Design?

Borgerlån
- størrelse og niveau.
Modeller vurderes.
Evt. deltage i drøftelser med
kreditgivere til driftsselskab.

Markedsanalyse udarbejdes.
Driftsbudget udarbejdes.
Aftale om lånevilkår afsluttes.
Drøftelse m. kreditgivere pågår.
Inventarinvest. klarlægges.

Kontakt til kommunen:
Plads på nuværende grund?
Ledige grunde til salg? Pris?
Lokalplan?
Jordbundsforhold?

Størrelse defineres ift. forventet omsætning og koncept.
Prisoverslag på bygning.
Bygning visualiseres på
ønsket grund.

Grovbudget for investering
drøftes.
Selskabsstruktur besluttes.
Lånekonto etableres i bank.
Lånetegning igangsættes.

2. BORGERMØDE

Aftaler med Dagrofa drøftes.
Indretning af butik drøftes
med Dagrofa ApS.

Lokalplan udarbejdes/sikres.
Købspris forhandles.

Drøftelse af byggeproces,
herunder prækvalifikation,
licitation og
bygherrerådgivning.

Oplæg til låneforeningspapirer udarbejdes.
Lånetegning afsluttes.

STIFTENDE
GENERALFORSAMLING

Køb af grund.

Valg af bygherrerådgiver.
Arkitektforslag udarbejdes
og godkendes.
Udpege mulige tilbudsgivere.

Bestyrelsen konstitueres.
Låneforeningspapirer
underskrives.
Forretningsorden
underskrives.

Aftaler med kreditgivere
afsluttes.
Butiksindretning opstartes af
Dagrofa i samarbejde med
valgt bygherrerådgiver.

FASE 4

GRUND

Indretning af butik.
Varelager etableres.

Udbudsmateriale udarbejdes.
Byggetilladelse ansøges.
Prækvalifikation.
Licitation.
Kontraktskrivning.
Byggeri pågår.
1. spadestik. Rejsegilde.
Afleveringsforretning.

Indvielse af ny butik.

