Eigersund idrettsrå d

Referat styremøte 19. september 2017.
Sted:
Til stede:

Referent:
Gjest:
Forfall:

Kulturkontoret, Strandgata
Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Stian Norheim, Therese Østebrød, Tom Ove Sørdal,
Tor Inge Leidland, Tone Lise Aase,
Sem Hadland
Kristin Hovland
Hanne Ulset, Inger Torgersen

Svømmehall Lagård
Leder av idrettsrådet fikk en kort frist fra kommunalsjef for kultur og oppvekst om å komme med en
uttalelse angående ny svømmehall på Lagård. Det var derfor ikke tid til møte i forkant og uttalelsen
fra idrettsrådet gikk ut på at en ønsker en fullskala hall med fire meter dybde. Dette kom med i
papirene til politikerne og ble referert i Dalane Tidende. Eigersund idrettsråd mener at dette var en
riktig uttalelse. Det politiske flertallet endte opp med en dybde på to meter på Lagård.

Innspill til kommuneplanen
Idrettsrådet har kommet med innspill til kommuneplanen angående plass for nytt ridesenter og for
nye løyper i Hobdalen for sykkelklubben. Sted for nytt luftsportsenter har også blitt spilt inn.

Evaluering etter møte med plansjef og Eigersund kommune
Et godt møte hvor en fikk gehør fra Eigersund kommune sin ledelse. Her har vi påvirkningskraft. Vi
følger opp sakene som ble gått i gjennom.

Evaluering av idrettspolitisk allmannamøte
Tradisjonen tro holdt idrettsrådet debattmøte med politikerne også foran årets valg på Grand hotell.
Gunnar Kvassheim var debattleder og det var et godt fremmøte. Møtet ble også godt omtalt i avisen.

Reguleringsplaner
Etter gjennomgang av de siste reguleringsplanene ønsker idrettsrådet å komme med følgende
innspill i saken om Leidlandshagen gnr. 7 bnr. 787.
Eigersund idrettsråd er opptatt av at barn og unge, for den den sakens skuld også voksne, skal kunne
bevege seg fra sin bolig til et idrettsanlegg, skole, barnehage, friluftsområder, eller hva det nå måtte
være, på en trygg måte uten først å sette seg i en bil. Siden den ny foreslått plan ligger så pass nær
stien som går til idrettsanlegget i Hålå/ Eigerøy skole, foreslår idrettsrådet at denne sti koples til det
nye feltet på en enkel måte. All erfaring tilsier at folk tar den enkleste/ snareste vei. Derfor bør dette
medtas fra starten av, og stilles som krav i rekkefølgebestemmelsene.

Eventuelt
-

Det er snart klart for tildeling av de lokale aktivitetsmidlene, LAM. Dette må opp på neste
møte
Idrettsrådet oppretter en egen Facebookgruppe hvor nyheter og info kan bli lagt inn etter
hvert. Ny sekretær ordner dette etter hvert.
Tennisklubben skal holde 100-årsjubileum og idrettsrådet er invitert. Ingen meldte seg
frivillig. Mulig Inger ønsker å gå?
Neste møte blir 8. november 19:00 på kulturkontoret. Svein Erling spør om Solveig Ege
Tengesdal kan komme som gjest
Juleavslutning blir 15. desember.

