Eigersund idrettsrå d

Referat styremøte 27. november 2015.
Tid:
Sted:
Til stede:

Referent:
Forfall:
Gjester:

27. oktober 2015 20:00
Kulturkontoret, Strandgata
Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Therese Østebrød, Tore Spangen, Leif Terje
Aamodt, Inger Torgersen, Tor Inge Leidland, Sigurd Carlsen, Jannie Sæstad, Alf Reidar
Eik
Sem Hadland
Sverre Tengesdal.
Astrid Elisabeth Jørgensborg

Sak 1, referat og innkalling
Referat fra forrige møte er fortsatt ikke sendt ut.

Møte med sykkelkoordinator
Nyansatt sykkelkoordinator Astrid Elisabeth Jørgensborg kom på besøk og fortalte om sine planer for
framtiden. Målet med stillingen er å få en større del av befolkningen til å bruke sykkelen. Hun håpet
på å sette ut tellere langs Jernbaneveien som registrerte hvor mange sykler som passerte. Hun hadde
også andre planer fremover og ønsket derfor å ha kontakt med idrettsrådet og byens klubber og lag.
Eigersund idrettsråd ser positivt på dette og håper at stillingen og samarbeidet med idrettsrådet vil
bære frukter fremover.

Møte med Eigersund kommune
Eigersund idrettsråd har hatt sitt årlige møte med ordfører og Eigersund kommune. Foruten ordfører
møtte også varaordfører og kommunalsjef for kultur og oppvekst. Idrettsrådet stilte med tre
personer pluss sekretær. Referat fra møtet ble skrevet av Eivind Galtvik fra Eigersund kommune, og
er vedlagt her. En skriftlig samarbeidsavtale ble også gått igjennom og etter hvert signert. Denne er
lagt ut på idrettsrådets hjemmeside.

Lagårdshallen, politisk behandling
Kultur- og oppvekstavdelingen får på neste møte en sak angående Lagårdshallen.

Sammendrag

Det er kommet ny informasjon fra EIK – fotball der de gir uttrykk for at de ønsker å bygge
Lagårdhallen med egne midler. Denne saken vurderer dette forholdet opp mot tidligere behandling
av Lagårdshallen i kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. EIK – fotball bygger Lagårdshallen
2. Eigersund kommune går inn som leietaker på dagtid i Lagårdshallen.
3. EIK – fotball får leieavtale med Eigersund kommune på 40 år til en verdi av kr. 1000,- pr. år

Innstilling fra Eigersund idrettsråd

Eigersund Idrettsråd er positiv til all bygging av baner, haller og anlegg i Eigersund
kommune. Rådet støtter innstillingen.

Kunstgressbaner, politisk behandling
Kultur- og oppvekstavdelingen får på neste møte en sak angående kunstgressbanene som ligger i
Eigersund kommune. Innspillet fra Eigersund idrettsråd ble vedtatt mot tre stemmer.

Sammendrag

I Eigersund kommune er det fire idrettslag som benytter seg av kunstgressbaner. Det er Helleland IL,
Hellvik IL, Eiger FK og EIK fotball. Tidligere var det avtaler om fordeling av kommunale treningstider
ut fra en begrenset tilgang til baner. Nå når vi har så mange flott kunstgressanlegg vil dette behovet
være dekket på en mer tilfredsstillende måte. I denne saken vil rådmannen presentere et oppsett
som skal sikre likebehandling av klubbene, enten de eier grunnen selv, eller det er kommunale grunn.
Det har vært avholdt felles møte der alle klubbene var tilstede sammen med representanter fra
idrettsrådet og fra Eigersund kommune. På bakgrunn av dette møtet ble det sendt ut forslag til ny
avtale, som klubbene fikk på høring.
Rådmannens forslag til vedtak:
Avtalen mellom Eigersund kommune og de aktuelle idrettslagene endres etter flg. oppsett:
1. Klubben skal selv besørge egnet kjøretøy for å betjene børsteslådding av banen.
Børsteslådding skal foretas med et intervall som er iht. kunstgressleverandørens
anbefalinger.
2. Klubben skal sørge for og bekoste den årlige driften av selve kunstgressbanen (dyprens,
dyplufting, kontroll av skjøter, etterfylling av gummigranulat etc.)
3. Klubben skal sørge for at det ikke er maskinell vinterdrift på kunstgressbanene. Det betyr at
det ikke skal brøytes med traktor eller snøutkaster på banen.
4. Vann og avløp anleggene på banene tilhører klubben. Eventuell tømming og spyling av
rørledning og kummer er klubbens ansvar.
5. Klubben skal drifte lysanlegg og bekoste strømforbruket knyttet til drift av anlegget.
6. Klubben skal selv drive vintervedlikehold (brøyting, strøing, feiing m.m.) når det gjelder
adkomst til banen og på selve banen.
7. Klubben skal ordne med ev. brøyting av banen inkl. parkeringsplass og adkomstvei
8. Klubben skal sørge for utskiftning av kunstgress etter behov.
9. Klubben skal dekke ekstraordinære kostnader (eks. hærverk)
10. Klubben har ansvar for gjerder, porter, murer etc. som naturlig hører til anlegget.

Innspill fra Eigersund idrettsråd
Idrettsrådet foreslår å ta ut punktene 1 – 10 siden klubbene eier banene og anlegget rundt
og selv har ansvar for drift og vedlikehold.

Eventuelt
-

All epost som har med idrettsrådet å gjøre skal også sendes som kopi til
eigersund.idrettsrad@gmail.com

