
  

Sak til årsmøte i Lier VBK torsdag 17. mars 2022  
 

7.1 Sandvolleyballanlegg i Amtmannsvingen Park.  

 

På bakgrunn av innkomne pristilbud har klubben budsjettert med en kostnadsramme for 

anlegget på NOK 3 172 736. Denne summen inneholder også verdien av noe dugnadsarbeid, 

se også eget dokument.  

 

Det foreligger et årsmøtevedtak fra 2021 på at klubben kan legge opp til en kostnadsramme 

der egenfinansieringen er inntil NOK 200 000. Videre ble styret gitt myndighet til å håndtere 

begrensede kostnadsoverskridelser, som kunne medføre kostnader på inntil NOK 100 000 

ekstra.  

 

Med utgangspunkt i gjeldende budsjett mangler vi per i dag ca NOK 50 000 for å holde 

egenfinansieringen på NOK 200 000. Her foreligger det imidlertid muligheter for å øke andelen 

dugnadsjobb, slik at egenfinansiering kan reduseres, evt. elimineres.  

 

Styret er derfor av den oppfatning at anlegget så langt er planlagt innenfor de rammene som 

ble gitt av årsmøtet i 2021.  

 

I finansieringsplanen ligger imidlertid følgende inntekter per. 3. mars 2022: 

 

- Spillemidler, NOK 1 209 216  

- MVA Kompensasjon, NOK 478 478 

 

Utbetaling for spillemidler kan variere fra noen måneder etter innvilgningsdato til flere år. 

MVA-kompensasjon søkes om på høsten og utbetales normalt året etter. For at dette skal 

kunne inngå i en godkjent finansieringsplan må årsmøtet gi sin tilslutning til følgende: 

 

- Lier kommune forskutterer spillemidlene til Lier VBK. Dette blir da å betrakte som et 

kortsiktig lån.  

- Lier VBK forskutterer selv MVA-kompensasjonen, ved at klubbens egenkapital benyttes 

som mellomfinansiering fram til utbetaling foregår i 2023.  

 

Per 3. mars 2022 har klubben stående over NOK 1 600 000 på konto, hvorav 600 000 er 

innkommet som direkte tilskudd til byggingen av sandvolleyballanlegget. Styret er således av 

den oppfatning at MVA kompensasjon kan forskutteres av klubben uten at den daglige driften 

vil påvirkes.  

 

Forslag til vedtak:  

 

Årsmøtet gir sin tilsutning til at Lier kommune forskutterer spillemidler i form av et kortsiktig 

lån, som per 3. mars 2022 er budsjettert til NOK 1 209 216. 

 

Årmøtet gir også sin tilslutning til at forventet MVA-kompensasjon forskutteres fra klubbens 

egenkapital, som en mellomfinansiering. Per 3. mars 2022 er det budsjettert med at MVA-

kompensasjonen vil utgjøre NOK 478 478.  

 

Klubbens styre gis myndighet til å etter behov foreta rimelige justeringer i ovennevnte 

summer, forutsatt at dette skjer på en slik måte at øvrig drift av klubben kan fortsette som 

normalt.  

 


