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Ur-rdertecknade bildar )r;ir-med ett korrsol-tium, vars

ä:r<lamål är att för vår genrensainrna räkning inköpa byggnad

å fastigl-reten Köpinge Li1la 12:7 i LilIa Köpinge socken.

För kon*sortiet gä11er följande:

Byggnaden inköpes för oss gemensamt av Johan Lachmann

för en köpeskil ling av nittiotuse., (90.OOO: -) kronor' Av

köpeskillingen betalar vi vardera 7/10-del och köpet finan-

sieras genom att vi envar upptager ett 1ån å niotu-sen (9.OOO:-)

kronor i PK-banken, Tomelilla, därvid vi förbinder oss att

gå i borgen f ör varandr-a.

Byggnaden inköpes i syfte att bereda Ystads Golfklubb

möjligl.ret att uppföra nytt klubbhus med därti11 hörande

1oka1er, och vi förbinder os,s att såsnart klubbens ekonomi

så medger ör,ertåta byggnaden ti11 klubben för samma belopp

som vi enligt ovan betalat;

Ti11 dess att klubben får möjtighet att förvär-va b>'gg-

naclen f örbinder vi oss att hyra ut clen ti 11 klubben för

::: å::i;1 =::-=':'- =:- --t:s"--:2r -.'år :-?i--i-::s-':' :i f ':r' <'OOC

'*r', år-- -{.rr€:::En -'-.-e-- ;crie,as :-eiian oss -ec -1 7''iC-iel

ti 1 I envar.

Förvaltning av b)'ggnaden ör'erIåtes tiIl en av klubhen

ti l l satt "klubbhuskommitt6" , i vi lken represent.rnter för

oss bör ingå. Uppgifterna för denna kommitt6 skall utfor-

mas av klubbens stYrelse.

KIubt,en skall under arrendetiden svara för vård ocl.r

skötseL av byggnaden. De närniare, vi,1 lkoren för arrendet

utformas i ett me1lan oss och klubben upprättat avtal '
Envar av oss reglerar sina räntor och amorteringar

genternot hanken och envar av oss deklarerar för 1/1}-de1

av fastigltetenr 1.ars taxeringsvärde f.n. uppgår ti11 18.OOO:-.

Konsortiets angelägenheter handhaves av

,l)u, ,i,/ fl,t 1,,"*;* o.n N,'k 0+*Lvua",J

r.ilka rh,;rnred befullnäktigas att företräda konsortiet och

träffa avtal å des5 r'ägnar i frågor rörande b)'ggnaden samt

uppbära arrendeavgift och fördela flenna. Detta förordnande

gäller till dess annorlr-rnda bestänrmes.

Envar av oss iiger sammankalla konsortiet till råds-

möte, f ör beslut i gemen*eamma f rågor. Om därvid mer än

hälften av medlemmarna är närvarande äger rådsmötet fatta
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