
 
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 
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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.  

 



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.  



 
Vestergade 24e  

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

 

Hvor skal den nye butik ligge?  



• Størrelse ca. 1000 m2  
• Prisniveau ca. 10 mio. – for grund, projekt og byggeri.  
 

Hvordan kunne en ny butik se ud? 



















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 %  ( min. 2,5 mio.) 
– Borgeranparter 

• 1000 stk. a´ 2.500,-  

 
 



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.  

 
 



Fremdriftsplanen  
– hvis det skal lykkes 

• Marts 2015 
– Anpartstegninger 

• April 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 
– Bestyrelsen indgår entrepriseaftale 
– Bestyrelsen tegner de nødvendige forsikringer 

• Juni 2015 
– Byggestart 

• November 2015 
– 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  
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