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Notat om serviceaftale mellem WCC Ekonomisk Förening  og WCC Golf AB 2020-2021. 

Den nuværende serviceaftale udløber med udgangen af 2019. Bestyrelsen har indgående overvejet den 
fremtidige løsning af serviceopgaverne, som i dag leveres af Golf AB. Overvejelserne har omfattet: 

- Skal der ske ændringer i de opgaver som udføres (tillægges/fjernes nogen)? 
- Skal der ske ændringer i det serviceniveau hvormed de enkelte opgaver leveres? 
- Revurdering af de priser Woodlands beregner for mandtimer og maskintimer 
- Skal opgaverne helt eller delvist udbydes i licitation? 
- Skal ordningen med en fastprisaftale videreføres/justeres? 

I det følgende redegøres for bestyrelsens overvejelser og konklusioner, som er grundlaget for vedhæftede 
serviceaftalebudget for 2020-21. 

1. Skal der ske ændringer i de opgaver som udføres  
Bestyrelsen har gennemgået samtlige opgaver, som udføres af Golf AB, og diskuteret  
eventuelle justeringer. 
 
Administration og service til husejerne.  
Ud af det samlede budget medgik i den forgangne treårsperiode 263 mandtimer (270 i aftalen 
2017-19) til serviceydelser over for de enkelte husejere.  
 
Det har tidligere været diskuteret, om disse ydelser skulle faktureres direkte til den enkelte husejer 
og ikke indgå i serviceaftalen. Der er tale om en lang række ydelser, som dels består i 
problemløsning i forhold til eksterne leverandører til husejerne som Telia, E.ON, NGE og 
forsikringsselskaber, dels består i forespørgsler fra husejerne om problemer med husene om alt 
muligt, lige fra udskiftning af pærer i udvendige lamper over strømafbrydelser til problemer med 
varme- og ventilationsanlæg.  
 
Hvis disse opgaver skulle betales af den enkelte husejer, ville Golf AB skulle opbygge et ordre-
/faktureringssystem og udføre en række ekstra administrative opgaver, for at sikre registrering og 
fakturering af ydelserne. Dette vil være tidskrævende, og gøre ydelserne væsentlig dyrere. På den 
baggrund har generalforsamlingen tidligere besluttet, at disse ydelser fortsat skulle betales via 
serviceaftalen. 
 
Det er uændret bestyrelsens opfattelse, at hovedparten af disse ydelser skal indgå i serviceaftalen. 
Ydelser, som estimeres til at være af større omfang (én time eller derover), vil blive faktureret den 
enkelte husejer.  
 
Ændring i opgaver 
På grundlag af Golf AB’ analyser og tidsregistreringer gennemførtes i 2017 aftalen en række 
justeringer af tidsforbruget på de enkelte opgaver, så det bedre matchede dagens behov. Dette gav 
en nedsættelse af det samlede mandtimerforbrug fra 1901 timer til 1735 timer, og en noget større 
nedsættelse af timeforbruget til maskiner, som faldt fra 1124 timer til 721 timer. Beløbsmæssigt 
var det en reduktion på ca. 70.000 SEK fra 2016 til 2017. 
 
På basis af 2019 gennemgangen af opgaverne, Golf AB løser for WCCEF, er timeantallet i den nye 
aftale øget med nogle få mandtimer og en del (277) maskintimer. Gennemgangen viste, at der var 
behov for en del ændringer. Der arbejdes på en anden måde end tidligere, og der bruges flere 
maskiner. Ændringen i mandtimer og maskintimer skyldes dels bortfald af nogle opgaver, dels 
tilføjelse af nogle opgaver og dels øget ressourceforbrug på nogle opgaver.  
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Posterne snerydning, skøjtebane og langrendsskibane der tilsammen beløb sig til 156 mandtimer og 
143 maskintimer er ikke inkluderet i de afsatte timer for 2020 og frem. Snerydning og skøjtebane 
afregnes fremover efter forbrug til en aftalt fast takst. Langrendsskibanen anlægges ikke mere.  
 
Der er tilføjet 161 mandtimer og 420 maskintimer på kendte opgaver, der kræver flere ressourcer 
og på opgaver, der ikke var inkluderet i aftalen for perioden 2017-19. 
 
Fjernelse af ukrudt m.v. på sandstrand og rydning af krat og buske omkring badesøen og bag 
fodboldbane og tennisbaner er nye og nødvendige opgaver for at forhindre at det springer i skov.  
Vedligehold af området generelt er med tiden blevet mere omfattende og tidskrævende. Rydning af 
krat og skovvækst i området generelt og området omkring husene kræver betydelig flere 
mandtimer og maskintimer.  
 
Der er tilføjet nogle mandtimer til ukrudtsbekæmpelse på veje og parkeringspladser ved husene. 
Der var ikke afsat timer til det i aftalen 2017-19.  
 
Serviceydelserne til foreningen inkluderede, at Golf AB forhandlede en fællesaftale med el-
forsyningsselskaberne E.ON; NGE m.fl. Denne service vil Golf AB ikke længere kunne yde primært 
som følge af GDPR-lovgivningen.  
 
Alt i alt indebærer ændringerne i ressourceforbruget et samlet timeforbrug på 1.740 mandtimer 
(1.735 i 2017-19 aftalen) og 998 maskintimer (721 i 2017-19 aftalen), og den samlede omkostning i 
2020 på 1.039.000 (1.048.300 i 2019). Løntimer er reguleret med 2,15% og forventes reguleret med 
2% i 2021. 
 
Skal der ske ændringer i serviceniveauet? 
Vores situation er i praksis den, at husejerne får den service, der er brug for, med hensyn til 
vedligeholdelse af vores veje, park og anlæg. De enkelte husejer får en meget høj service, fordi de 
altid kan få hjælp fra Kalle og hans team. Prisen for denne service er relativt lav, fordi Golf AB’ 
medarbejdere er på stedet og kan rykke ud og løse problemer med det samme, de opstår. 
 
Bestyrelsen har overvejet, om der kan opnås besparelser ved at ændre i serviceniveauet, men fundet 
at der ikke er grundlag herfor. Bortset fra bortfald af opgaven, at forhandle en fællesaftale med el-
forsyningsselskaber.  
 

2. Revurdering af de priser Woodlands beregner for mandtimer og maskintimer 
Bestyrelsen har fået forelagt beregningsgrundlaget for prisen for mandtimer og sikret sig at disse er 
korrekt beregnet ud fra lønnen til de medarbejdere, som udfører opgaverne. 
Timeprisen var for 2017 368 kroner inklusive et dækningsbidrag på 15 % til dækning af 
følgeomkostninger og faste omkostninger. Timeprisen vil for 2020 være 391 kroner inklusive et 
dækningsbidrag på 15 % til dækning af følgeomkostninger og faste omkostninger. Det er 
bestyrelsen opfattelse, at denne pris er meget lav ud fra bestyrelsens vurdering af lignende 
brancher.  
 
Bestyrelsen har gennemgået maskinpriserne og fundet, at priserne er rimelige når henses til 
udstyrets anskaffelsespris mv. Priserne er ikke reguleret i forhold til den nuværende aftale. 
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3. Skal opgaverne helt eller delvist udbydes i licitation 
Bestyrelsen har overvejet om serviceaftalen eller dele heraf kan udbydes i licitation med henblik på 
at sikre markedspriser. Bestyrelsen har konkluderet: 
-  at en lang række opgaver ikke kan udliciteres, idet de forudsætter en konstant tilstedeværelse 

på Woodlands eller et kendskab til husene mv. som en eksterne leverandør ikke kan leve op til. 
Det er bestyrelsens vurdering, at over halvdelen af timerne, vi aftager, er af en karakter, der 
umuliggør udlicitering til andre. 

- At udlicitering ville indebære at der skulle indgås og administreres aftaler med flere forskellige 
leverandører, idet de ydelser, det drejer som om er ret forskellige f.eks. ugentlig indsamling af 
affald hhv. skrabning og reparation af veje. 

- at ingen entreprenør vil kunne have maskiner stående på Woodlands til brug for reparation og 
vedligehold af park og veje mm. Udnyttelsen vil være alt for lav til at give mening. En ekstern 
leverandør vil derfor skulle transportere sine maskiner til og fra Woodlands hver gang de skal 
bruges, hvilket dels vil gøre priserne urealistisk høje dels forringe serviceniveauet. 

- At de priser Woodlands beregner for sine ydelser er absolut rimelige. 
- At det vil påføre bestyrelsen og Golf AB et betragteligt merarbejde, at skulle indhente tilbud og 

navnlig efterfølgende administrere diverse aftaler. Bestyrelsen vil ikke grundet manglende 
tilstedeværelse og kendskab til opgaverne kunnet varetage administrationen af aftalerne. 
Bestyrelsen ville skulle hyre en administrator til opgaven. 

 
Bestyrelsen har derfor konkluderet, at det ikke er relevant at udlicitere opgaverne. 
 

4. Skal ordningen med en fastprisaftale videreføres/justeres 
Det er bestyrelsens opfattelse, at ordningen med en fastprisaftale fungerer godt, idet vi derved 
undgår overraskelser og mange diskussioner om tidsforbrug mm. på enkeltopgaver. 
 
Bestyrelsen har derfor forhandlet en ny fastprisaftale med Golf AB, og parterne er blevet enige om 
en sådan aftale for de næste 2 år. Der indgås en toårig fastprisaftale bl.a. på grund af erfaringen, at 
der sker ændringer i opgaver, i opgaveindhold og i modus operandi. 
 
Aftalen svarer i al væsentlighed til den nuværende aftale idet dog nogle af de ydelser, der var 
omfattet af fastprisaftalen for 2017-19 ikke længere omfattet. Dette betyder i praksis at: 

- Snerydning afregnes med et nærmere fastsat beløb per gang 
- Anlæg af skøjtebane afregnes med et nærmere fastsat beløb per gang  
- Oprydning efter stormvejr ved Woodlands medarbejdere faktureres på basis af forbrugte 

ressourcer 

Følgende ydelser er fortsat ikke inkluderet i fastprisaftalen: 
- reparation af skader på vores anlæg som udføres ved eksterne håndværkere  
- træfældning/oprydning efter storm som udføres ved eksterne håndværkere 
- pærer i vejbelysning  
- bark på legepladsen 
- bistand i forbindelse med facadebehandling af husene og udskiftning af varmesystem. 

 
Desuden indgår det i fastprisaftalen at Golf AB skal holde de anlæg mv., som WCCEF har 
vedligeholdelsesansvar på, behørigt forsikret og sørge for anmeldelse af skader mv. 
 
Bestyrelsen 
2019-09-14 

Bilag: Aftale og  Budget 2020 WCCEF-Golf AB serviceaftale 
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Aftale mellem Woodlands Country Club Ekonomisk Förening  (foreningen) og Woodlands Country 
Club Golf AB (Woodlands)___________________________________________________________ 

Mellem parterne er dags dato indgået følgende supplerende aftale om levering af serviceydelser fra 
Woodlands  til foreningen jævnfør den mellem parterne indgåede serviceaftale og foreningens 
vedtægter. 

1. Aftaleperiode
Aftalen gælder for perioden 2020-01-01 til 2021-12-31.

2. Ydelsernes omfang
I aftaleperioden leveres de ydelser der er oplistet i vedhæftede Budget for Serviceaftalen for
2020. 

3. Prisen for ydelserne
Parterne er enige om at prisen for ydelserne i 2020 er de i bilaget nævnte 1.039.000 SEK
(fastprisaftalen).

Timepriserne for mandtimer, der indgår i bilaget og i denne aftale, kan efter det første år 
reguleres hvert år den 1. januar med lønudviklingen i det foregående kalenderår, således at 
der vælges den laveste lønudvikling mellem lønudviklingen på Woodlands og den generelle 
lønudvikling for arbejdere i Sverige. Der reguleres forventeligt med 2%. 

4. Ydelser, der ligger uden for fastprisaftalen.
Følgende ydelser er ikke dækket af fastprisaftalen:

• Skader på legeplads, boldbaner, vejbelysning, porte, el-central, overvågningsudstyr,
servere, nødstrømsanlæg, forsyningsledninger til husene og øvrige fælles anlæg alt
sammen i det omfang udbedring ikke kan udføres af Woodlands Golf egne medarbejdere
som led i det normale vedligehold, som er indeholdt i fastprisaftalen. Udbedringer betales
efter regning. Ved alle sådanne reparationsarbejder skal foreningens bestyrelse ved
formanden eller kassereren godkende det forventede forbrug forinden udbedring
igangsættes.

• Oprydning efter stormskader. Ved akutte situationer f.eks. hvor veje er spærrede kan
udbedring igangsættes straks med orientering af foreningen snarest muligt efterfølgende.

• Bistand i forbindelse med facadebehandling af husene
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Andre ydelser uden for fastprisaftalen 

a. Snerydning veje og parkeringsarealer afregnes med et nærmere aftalt beløb per 
gang 

b. Anlæg og vedligehold af skøjtebane aftales med formand eller kasserer og 
afregnes med et nærmere aftalt beløb per gang 

Følgende ydelser betales tillige efter regning og forudgående aftale med bestyrelsesfor-
manden eller kassereren: 

a. Udskiftning af pærer/armaturer i vejbelysning  
b. Fornyelse af bark på legepladsen 

   
 

Woodlands Country Club Ekonomisk Förening                    Woodlands Country Club Golf AB 
Den 2019–09-                                                                          Den 2019-09- 
 
 
_____________________________________  _____________________________ 
Finn Hartung      Karl-Johan Westberg 
 

 
  
 
 
  
 

 



Specifikation af foreningens betalinger i 2020 på Serviceaftalen med Golf AB

Timer

Budget 
2020

Budget 
2019

  
  
  
 
  
  

100 100.847 108.382
  
  
  
  
 0 77.200
  
  
  
  
  
  

245 118.251 115.330
  
  
  
  
  
  

142 56.090 53.620
  
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  

156 72.791 70.293
  
  
  

  
  
  
  
  

90 41.271 36.955

Toro m borstaggregat

13.7 TENNISBANOR
Tvätt & påfyllnad sand l börsta sand + maskinkostnad

Ogräsbekampning, löv & grenar

Upp l nermont  tennisnät + tvätt, maskinkostnad gator
SUM

Lövblås
Lastmaskin
 

Högtryckstvätt

Grasklippning fotbollsplan, inkl. maskinkostnad
Röjsåg
Lastmaskin

TOALETIER & SOPOR
Rengöring av toaletter  & utekök
Soptömning, stadning efter fester
Maskinkostnad städbil + gator
SUM
 

Inspektion av lekatraktioner

Service nödströmsaggregat
SUM
 
13.6 NATURLEKPLATS
Reparationer och oljering husllekattraktioner
Service trampbilar, kanoter, badbrygge
Vinter l sommarservice
Grasröjning l ogräsbekampning

Grindar och passersystem + maskinkostnad gator
SUM 
 
13.2 SNERYDNING
Arbetskostnad och maskinkostnad snörojning
Arbetskostnad och maskinkostnad snörojning P-pladser
SUM
 
13.3 ÅTERVINNINGSSTATIONER
Soptömning, inkl. Maskinkostnad gator+vagn
Sopsortering i karl, felslängt, glas pack & service soptunnor
Forbränning brännbar container och maskinkostnad traktor och vagn
Hantering av skrot & aska och fordonskostnad +släp skrothant
Bil med släp
Lastmaskin

Grinder  - Oljering, justering, motor

13.1 VEDLIGEHOLD VEJE, inkl. belysning og porte

Skrapning vägar
Lagning av hålor i vägar

SUM
 
13.5 TELEFONI & DATAKOMMUNIKATION
Drift styrsystem,server, backup
Daglig kontrol! av status i hus
Bevakningav och agerände på larm från husen

Arbetskostnad vägunderhåll och materialer (grus och salt)
Underhåll vagbelysning
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Specifikation af foreningens betalinger i 2020 på Serviceaftalen med Golf AB

  
Timer

Budget 
2020

Budget 
2019

  
  
  
  
  

70 34.830 27.838

  
  

  

  
  
  
  
  

  
  
  

554 249.424 188.515
  
 
  
  
  
  
  

120 52.400 55.673
  
  
  
  

  

  
263 105.295 104.830

SERVICEAFTALE I ALT INKLUSIVE DÆKNINGSBIDRAG OG MOMS   

Maskintimer, gns.maskintimepris & maskinomkostninger 998 86 86.144 104.128
Materialer 58.500 69.405 64.119
Mandtimer og mandtidsomkostninger 0 1.740 395,00 675.650 670.388
Samlet betaling eksklusive moms  831.199 838.635
Samlet betaling inklusive moms 1.039.000 1.048.300

Röjsåg

SUM

ADMINISTRATION & SERVICE FOR HUSEJERE
Karrespondans Kalle-husagare, inkl.aktion

Bistand på aftaler med forsynings- og forsikringsselskaber og håndværkere, fejsøgning og 
fejludbedring på husenes installationer inom rimliga gränser, etc. och Gator 
maskinkostnad
Gator maskinkostnad

Hantere post & besvara, agera på servicemails

Gator maskinkostnad ogräs + Maskinkostnad gocart

Planering opgaver generelt & budgetarbete
Al planering snojour, underhåll våg og park
Gemensamma avtal Tele, Anticimex, Nårab. Anmälan skador och bidrag til all-risk 
SUM
 
ØVRIGE YDELSER:

Uppdatering av hemsidan
Post och mails styrelsen

Ogräsmedel
Daglig kontrol! av området
Lastmaskin
SUM
 
ADMINISTRATION FOR FORENINGEN

Lastmaskin
 

RÖJNING SLY KRING SJÖEN OCH OGRÄS SANDSTRAND (Gruppen tidligere 
skøjtebane og langrend)
Röjning av sly kring badsjön, ogräsbekämpning på sandstrand
Gravmaskin badstrand
Motorsåg / röjsåg

SUM
 
13.8 GEMENSAMMA YTOR IÖVRIGT (VEDLIGEHOLD OMRÅDE)
Rensning av diken och rör
Trimning av buskar och träd, avlägsna fjolårsskott, trädfälln, flisning och bortkörning 
avfall. Eldning av ris.
Maskinkostnad traktor,skogsv.
Maskinkostnad Gator, ATV, vagn
Maskinkostnad Flismaskin
Maskinkost. röjsåg,motorsåg, ogrästrimming
Ogrästrimmning kring husen & ogrässbekämpning
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