Eigersund idrettsrå d
Referat styremøte 31. august 2016.
Sted:
Til stede:

Referent:
Forfall:

Kulturkontoret, Strandgata
Svein Erling Jensen, Inger Torgersen, Jannie Sæstad, Alf Reidar Eik, Pete Seglem,
Tone Lise Aase, Therese Østebrød, Tor Inge Leidland
Sem Hadland
Veronica Tjølsen, Sigurd Carlsen, Sverre Tengesdal,

Referat og innkalling
Godkjent, men feil årstall oppgitt.

Utbygging Eigerøy
Eiger ønsker at skolen skal bruke Hålå til gymtimene. Idrettsrådet mener at det er bortkastet å bygge
en hall i tilknytning til skolen, når det står en hall tom like ved. Idrettsrådet ønsker også at det skal
bygges svømmehall i forbindelse med skolen. Pete og Svein Erling snakker med de politikerne som er
uenige med oss i denne saken.

Lagårdshallen
Sponsor for prosjektet har nå gått inn med daglig leder for å styre dette, og for å få en fortgang i
saken. Målet er å stå ferdig om et år.

Folkepulsen
Det blir Eigersund kommune som har bankkontoen og som vil gjøre regnskapet. De to medlemmene
fra idrettsrådet har hatt møte med Eivind Galtvik og Kari Spangen fra Eigersund kommune i et
stiftelsesmøte. Inger er satt opp som leder og idrettskretsen hjelper til med rådgivning der dette er
nødvendig. Det har også blitt holdt et informasjonsmøte for klubber og lag på Grand hotell. Her var
det et godt oppmøte.

Nytt hestesenter
Egersund og Dalane ridesenter har startet med å kikke etter et nytt sted for sin stall og anlegg.
Nåværende plassering begynner å bli trang ettersom området rundt har blitt bygget ut. Idrettsrådet
tar dette opp i møtet med rådmann og ordfører og målet er å få dette inn i kommuneplanen.

Ny idrettskoordinator
EIK har signalisert at de ønsker å være med på en slik stilling. Dette blir et av temaene i møtet med
ordfører, kommunalsjef og rådmann. Ser ut som om stillingen kan bli en realitet.

Eventuelt
-

Sem arbeider med de lokale aktivitetsmidlene som i år er på rett over en million. Dette er en
god økning fra tidligere år. Frist for å søke er for lagene 30. september.
Tilkoblingsavgiften for EDR har en ikke kommet noe videre med. Saken tas med videre til
møtet med ordføreren.

-

Reguleringsplan for Humlestad. Her ønsker idrettsrådet at det skal være lett tilgang fra
boligene til sykkelsti. Pete sender inn innspill.

Møteplan
-

Mandag 26. september 18:00 på kulturkontoret i forbindelse med Folkepulsen.
Onsdag 12. oktober 20:00 i forbindelse med de lokale aktivitetsmidlene.

