Eigersund idrettsrå d
Referat styremøte 14. oktober 2020.
Sted:
Til stede:

Referent:
Gjest:
Forfall:

Kantina på rådhuset
Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Tom Ove Sørdal, Terje Rasmussen, Therese
Østebrød, Inger Sørlie, Vidar Olsen.
Kristin Fardal Hovland
Kenneth Andersen
Inger Torgersen, Stian Norheim, Rune Andersen, Cecilie Therese Tengesdal

Garderobebygg i Idrettsparken

Kenneth Andersen, daglig leder i EIK, informerer om status:
Det opprinnelige øsket var å dele på prosjektet, og å holde kommunens og EIK sine
investeringsmidler adskilt, og videreføre eksisterende eierforhold. Men denne ordningen ser ut til å
trekke prosjektet ut i tid, og for å realisere planer ser en seg nødt til å gå med på en overtagelse. I
forrige møte mellom EIK og kommunen ved vei- og utemiljøsjef Kari Richardsson, ble det enighet om
en leiekontrakt med varighet 50 år, der kommunen leier garderobene et visst antall dager i året.
Kontrakten fungerer som en nedbetaling til kommunen på kr 1,5 mill som overføres til EIK ved
byggovertagelse.
Hvor store driftsutgifter overtagelsen vil påføre EIK , er ennå usikkert.
Pete: Ber EIK på nytt vurdere om avstanden mellom tegninger for nybygg og løpebanen er stor nok,
da 1,2 meter til passasje virker noe smalt. Dette bør revurderes/forsøkes utvidet.
Kenneth tar samtidig opp problematikken med opplevelsen av å mangle «én dør inn» til
kommunen». Det er vanskelig å vite hvor man skal henvende seg, og det føles ofte tilfeldig hvor man
havner og hvilke svar man får. Han benytter også anledningen til igjen å ytre EIK-fotball sitt ønske om
å anlegge kunstgress på den store banen. En fremdriftsplan, sammen med idrettsrådet ble avtalt:
•
•
•

Kenneth sender informasjon til Kristin vedrørende dagens bruk av gressbanen, sammenlignet
med potensiale i bruken dersom banen bestod av kunstgress
Kristin sender inn spørsmål til teknisk sjef Jone Omdal, på vegne av idrettsrådet, med
spørsmål om samlede utgifter knyttet til drift av gressbanen
Kenneth må innhente uttalelse/vedtak fra hovedstyret, som videre kan brukes i en offisiell
henvendelse til kommunen om å anlegge kunstgress. Dersom vedtaket ikke er enstemmig,
må klubben internt avgjøre om de allikevel vil sende inn en forespørsel fra de som støtter
forslaget.

Kommunebudsjett

Forslag fra Inger Sæstad: Idrettsrådet bør spille inn ønske og behov for en idrettskonsulent.
Enstemmig vedtatt.

Idrettspris

Kun tre nominasjoner er sendt inn (hvorav to av dem er likelydende). Det haster imidlertid ikke med
å avgjøre hvem som skal motta prisen, da denne tildeles ved årsmøtet i februar/mars. Idrettsrådet
avventer til nyåret, og vurderer da egne kandidater til nominasjon, samt de som allerede er spilt inn.

Idrettsarrangement

Hvordan bør idrettsrådet generelt stille seg til henvendelser fra klubber vedrørende økonomisk
støtte til arrangementer? Svein Erling lager et forslag til kriterier som behandles i neste møte.

Reguleringsplaner

Idrettsrådets innspill i Mjåsund-reguleringen på Hellvik, om å inkludere sti og parkering ved
Kloppesteinane/Skrubbeknute, ble ikke imøtekommet.
Ny høring reguleringsplan for Seksarvik . Stier og fellesarealer synes allerede å være godt ivaretatt, og
derved er det ingen grunn for å kommentere ytterligere.

Fast møtelokale

Skal idrettsrådet etterstrebe å få tilgang til et annet og fast møtelokale? Tom Ove foreslår sosialt rom
i Espelandhallen, som allerede er blitt tilbudt til fri disposisjon. Ved neste møte foretar rådet en
befaring av lokalene (eventuelt avholder møtet i sin helhet der).
Merk: I neste møte inviteres Ravn Pedersen fra Dalane videregående skole til å fortelle om
breddeidrettfaget.

Status, svømmehall på Lagård

Dialogmøte med 9 interesserte aktører er avholdt, og med påfølgende samtaler enkeltvis etter
ønske. Neste skritt er å prekvalifisere til videre samtaler. Det er tidligere blitt sagt at oppdragstaker
trolig vil være på plass innen årets ende.

Eventuelt

-I 2021 er det stortingsvalg, og idrettsrådet bør da arrangere noe for å sette fokus på idrettspolitikk.
Dette diskuteres nermere etter hvert.
-Kalle inn til administrativt og politisk møte i november. Planleggingsmøte med idrettsrådet i forkant,
der saksliste settes. Til møtet lager Kristin en oversikt over antall medlemmer i den lokale idretten.
-Julemøte onsdag den 16. desember kl. 18:00 på Hauen Kro. Inger S booker bord.

