REFERAT STYREMØTE – EIGERSUND IDRETTSRÅD
Dato/tid:
Sted:
Til stede:
Referent:
Forfall:

31. oktober 2012
Kulturkontoret
Pete Seglem, Gunn Veshovde, Alf Reidar Eik, Sverre Tengesdal, Sigurd Carlsen, Siv Slettebø,
Svein Erling Jensen.
Sem Hadland
Lillian Løyning (Pete og Svein Erling gikk før møtet var ferdig)

Ansvar/Avgjørelse
Alle
Godkjenning av referat sist styremøte.
Godkjent.
Flerbrukshall
EIK sammen med flere klubber og lag har kommet med et forslag om
flerbrukshall på Lagård fotballbane. De arbeider sammen om planene for en
innendørs sjuerbane for fotball, samt gymsal med parkett. Det vil også bli lagt inn
en 60 meter lang løpebane. De ønsker å starte et AS som skal være den reelle
eieren. Finansieringen blir sponsormidler/ utleie til brukerne. På dagtid er det
ønskelig å leie ut til Dalane videregående skole. Eiger ser ikke med begeistring på
planene og mener at de også har en viss rett til banen. De ønsker å legge
kunstgress på banen. Idrettsrådet har så langt hatt et møte for å få de to
fotballklubbene på talefot. Et nytt møte er planlagt.
NMK Eigersund
Representant fra NMK var på besøk og presenterte klubbens planer for ny bane på
Hellvik, samt tegninger til nytt klubbhus. Hvilke grener den planlagte banen kunne
brukes til og klubbens ungdomsarbeid ble også belyst.
Eventuelt
Ernst Torgersen ønsker seg noen personer fra idretsrådet som kan være med å sette
opp prioriteringen av spillemidlene. Tidligere har dette blitt tatt opp på et
styremøte men i år passer ikke tidsfristene sammen med styremøtene. Svein Erling
og Sverre ble bestemt skulle bistå Ernst i forslaget til prioritering av årets
spillemiddelsøknader. Når denne er klar sendes den idrettsrådesmedlemmene for
kommentar.
Idrettsrådet har nå blitt registrert i Brønnøysundregisteret.
Neste møte blir på Grand Hotell onsdag 28. november 18:00.
Idrettsrådet bør se om det er mulig å arrangere et sponsorkurs i samarbeid med
idrettskretsen. Pete ble satt på saken.

Egersund 2. november 2012
Sem Hadland – ref.

