Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Värnamo GK
Fråga:

Vad innebär det för Värnamo GK om årsmötet beslutar att övergå till ett system
med spelrätter?

Svar:

Styrelsen kan arbeta mer långsiktigt och därmed trygga klubbens framtid. Vi
kan avsätta medel för framtida investeringar samt fortsätta att hålla en hög
servicegrad och kvalitet på hela anläggningen. Klubbens skulder till
medlemmarna på 8 milj. Försvinner succesivt och därigenom stärks klubbens
eget kapital. Då Värnamo GK är en attraktiv golfklubb med bra läge nära
Värnamo och E4 hoppas styrelsen därför att alla medlemmar nu ser möjligheten
i att övergå till ett system med spelrätter, och därigenom också bidra till att
stärka klubbens ekonomi och framtida lånemöjligheter för investeringar.

Fråga:

Måste alla medlemmar byta till spelrättsbevis?

Svar:

Ja, i princip måste vi få en total uppslutning till förslaget. I och med beslutet så
kan man inte kvarstå som fullvärdig medlem med reverslån. De medlemmar
som inte går med på beslutet måste klubben således lösa reverslånet för. Några
medlemmar klarar vi av att lösa ut, men inte så många.

Fråga:

Hur vet styrelsen att det inte blir för många som vill lösa ut sina reverslån?

Svar:

I och med att vi skickar ut brev till alla medlemmar med information om
förslaget så kräver vi också att medlemmarna fyller i en svarsblankett och
återsänder till klubben senast 15 april 2009 . Vi får då en klar bild över hur
många medlemmar som inte vill att vi går över till ett finansieringssystem med
spelrätter.

Fråga:

Vad händer om årsmötet beslutar att inte införa spelrätter?

Svar:

Vi går en oviss framtid till mötes. Golfen är inne i en fas där tillväxten avtagit,
konkurrensen från såväl andra golfalternativ som andra fritidsaktiviteter har
ökat. I och med att klubben har allt kapital som influtit från medlemmarna
nerplöjt i bana, byggnader och maskiner har vi inte råd att tappa så många
medlemmar innan klubben hamnar i likviditetsproblem. Det är ingen kris i
klubben, men vi vill förekomma att hamna i en sådan situation.

Fråga:

Vissa medlemmar kanske blir rädda för att de förlorar sina pengar i och med att
förslaget kommer upp och vill gå ur klubben. Vad svarar ni på det?

Svar:

Det är som sagt ingen kris i klubben. Vi vill däremot ligga steget före, liksom en
hel del andra klubbar börjar göra just nu. Om många medlemmar vill gå ur och
få tillbaka sina pengar så hamnar klubben till slut i en obeståndssituation. Så fort
styrelsen ser att man inte längre kan säkra återbetalningen av de fordringar som
finns på klubben så får man inte betala tillbaka någonting. Det innebär alltså
ingen skillnad om man skyndar sig på att gå ur, om det blir kris, eller om man
väntar till sist. Alla medlemmar behandlas på samma vis.

Fråga:

Vilket värde får spelrätten?

Svar:

Om årsmötet beslutar om byte till spelrättsbevis sätts nominella värdet till 8000
kr. Vid försäljning är det dock ni, som ägare, som bestämmer priset.

Fråga:

Om alla spelrättsbevis säljs, har vi plats för så många spelande medlemmar?

Svar:

Ja, styrelsens bedömning är att vi måste få in fler fullbetalande seniorer för att
hålla driftskostnaderna per medlem på en så låg nivå som möjligt. Om vi, när
alla spelrättsbevis är sålda, upplever att det blir för trångt på banan har vi
ekonomiska möjlighet att begränsa greenfeespelet, speciellt på helger. Vi skulle
då också kunna avveckla den flora av medlemsformer som finns idag.

Fråga:

Hur lång tid har jag på mig för att bestämma om jag vill byta till en spelrätt?

Svar:

Svarsbrevet som bifogats med informationen till alla medlemmar ska var insänt i
bifogat svarskuvert senast 15 april 2009.

Fråga:

Finns det någon fara med att byta till ett finansieringssystem med spelrätter?

Svar:

Den risk som finns för medlemmen är att värdet på spelrättsbeviset sjunker
beroende på att det finns så många spelrättsbevis på marknaden omedelbart efter
konverteringen. På sikt är nog värdeförändringar mer beroende av hur attraktiv
Värnamo GK är som golfklubb. Ju starkare ekonomi klubben har och desto mer
medlemmarna vårdar sin klubb och arbetar för kvalitet och trivsel, desto högre
marknadsvärde. För klubbens del finns ingen fara med spelrättskonvertering.
Klubben blir skuldfri gentemot medlemmarna.

Fråga:

Finns det andra fördelar än ekonomiska med att byta till spelrättsbevis?

Svar:

Ja, Först och främst innebär det ju en trygghet att veta att klubben finns kvar och
kan fortsätta utvecklas. Sedan har det visat sig att klubbkänslan ökar med
spelrätter. Det blir mer ”min” klubb som man gärna talar väl om när man träffar
andra golfare. Dessutom kan man överlåta ett spelrättsbevis på barn och
barnbarn m.fl. De behöver inte köa för medlemskap som i många andra klubbar.
Gör man ett uppehåll i sin golf kan man t ex hyra ut sin spelrätt på viss tid.

Fråga:

Jag är junior och blir senior nästa år. Vad gäller för mig?

Svar:

Du behöver köpa ett spelrättsbevis när du fyller 22 år och blir senior. Undantag
är om du är studerande. Då kan du vänt till det år du fyller 26 år med att köpa ett
spelrättsbevis. Det kommer troligtvis att finnas stor möjlighet att det finns
spelrättsbevis till salu 2009 och 2010. Du kan köpa såväl av klubben som privat
då klubben kommer att hjälpa till med att sälja spelrättsbevis. Vi kommer
dessutom att ha ett system med hembudsskyldighet (se nedan). Om du har
föräldrar som idag har reverslån i klubben så kan du ju också överta ett vilande
spelrättsbevis från dem.

Fråga:

Om jag vill vara passiv ett år, blir det någon skillnad mot vad som gäller idag?

Svar:

Ditt spelrättsbevis läggs som vilande och du betalar samma årsavgift som passiv
medlem idag.

Fråga:

Hur ska spelrätter säljas/överlåtas?

Svar:

När du vill sälja ditt spelrättsbevis och har hittat en köpare så måste
spelrättsbeviset först erbjudas golfklubben för överenskommet pris, s.k.
hembudsskyldighet (särskild blankett kommer att tas fram). Är golfklubben inte
intresserade av att köpa spelrätten till detta pris kan du fullfölja försäljningen till
din köpare. Köparen tar först kontakt med klubben för att söka medlemskap och
kontrollera att inte säljaren har någon skuld till klubben. När detta är klart sker
betalning för spelrätten till säljaren. Köparen måste då också erlägga en
administrativ avgift som beslutas för varje år. Fr o m 2010 är den fastställd till
1 000 kronor.

Fråga:

Måste även knattar/juniorer köpa spelrättsbevis för att få spela på banorna?

Svar:

Nej, juniorer kommer det inte att krävas något spelrättsbevis för, utan han/hon
betalar endast årsavgift för junior.

Fråga:

Skall nya juniorer och juniorer som övergår till senior, och då måste förvärva
spelrättsbevis, behöva betala administrativ avgift för inträde?

Svar:

Nej, klubben vill värna om juniorverksamheten och vill premiera denna grupp i
klubben genom att inte påföra administrativ avgift i dessa fall.

Fråga:

Kan jag överlåta min spelrätt?

Svar:

Ja, du har rätt att överlåta din spelrätt till familj och arvingar utan att först
hembjuda den till golfklubben. Exakta regler till hur överlåtelse kan ske
kommer att finnas i ”Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis”.

Fråga:

Varför måste klubben ha möjlighet till hembud?

Svar:

Framförallt är det för att ge juniorer som ska bli seniorer möjligheten att enklare
kunna förvärva ett spelrättsbevis om det är ont om dem på marknaden. Genom
sin hembudsrätt kan klubben erbjuda spelrätten till junior som ska bli senior till
det pris annan köpare är villig att betala.

Fråga:

Behöver jag som medlem betala skatt på eventuell vinst vid försäljning?

Svar:

Ja och nej. Ett spelrättsbevis betraktas som personlig tillgång och avyttring av
sådan beskattas, men endast om sammanlagda värdet av sådana tillgångar som
du säljer under ett och samma år uppgår till minst 50 000 kr.

Fråga:

Kan jag vid deklarationen göra förlustavdrag på spelrättsbevis som säljs med
förlust?

Svar:

Nej, tyvärr så får man inte göra det.

Fråga:

Måste det göras en stadgeändring om klubben inför spelrättsbevis?

Svar:

Ja, detta måste göras. Förslaget till stadgeändring kommer att göras samtidigt
om beslut om spelrätter fattas på årsmötet. Det är 13§-medlems rättigheter och
skyldigheter som måste ändras och kompletteras. Stadgeändringsförslaget
kommer att finnas tillgängligt på hemsidan.

