Orkanger Idrettsforening, Anleggsavdelingen
Protokoll fra styremøte 2/6 2014 kl. 18.00 i Garasjen
Tilstede
Meldt fravær

Øyvind Togstad, Rolf Bj. Semb, Rudolf Gjengstø, Tor Arne
Opphaug og Hans Kringstad
Ove Aanonsen
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Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjenning av protokoll fra styremøtet 07.04.2014
Status drift og renovering av klubbhuset
Tor Arne Opphaug og Rolf Bj. Semb orienterte:
Klubbhuset er praktisk talt totalrenovert innvendig.
Totale kostnader per dato ca kr 216 000. Gaver og
sponsorbidrag ca kr 188 000. Differansen på ca kr
28 000 dekkes av ytterligere gaver og/eller midler
fra OIF Anlegg.
Konklusjon: Vi har fått svært mye for pengene
takket være dugnadsinnsatsen.
Ubetydelige utgifter og inntekter på driftssida i mai.
Status drift av Idrettsparken
Rolf Bj Semb og Rudolf Gjengstø orienterte:
* Største enkeltkostnader i mai er gjødsel/frø til ca
kr 30 000 og gjødselsspreder til knapt 10 000.
* Det er brukt ca 11 000 på tennisbanen hittil i år.
* Kr 222 000 gjenstår av et opprinnelig
driftstilskudd på 337 000
* Fotballmål er skadet og kondemnable. Det er behov
for to nye mål til elleverbanene – samlet kostnad ca
kr 30 000.
Prosjekter i Idrettsparken
Øyvind Togstad orienterte:
* Friidrettsanlegget:
En liten skade på dekket på må limes. Rudolf
Gjengstø følger opp.
* Skibrua:
Trenger ny takpapp og takrenner. Øyvind Togstad
har engasjert fagfolk.
* Kunstgressbanene:
- Dugnad med legging av pad (demper) og kunstgress
starter første dag etter pinse. Fire personer på
dagtid tirsdag-fredag. Øyvind Togstad skaffer
erstatning etter forfall.
- Dugnad med skruing av gjerde starter 11.juni. 20
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Vedtak:
OIF Anlegg søker
hovedstyret om
tillatelse til å kjøpe to
fotballmål til ca kr.
30 000 totalt.
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personer på kveldstid tre kvelder. Omfatter gjerder
rundt de nye banene og på mur i nordre sving på
hovedbanen. OIF Fotball skaffer folk.
- Bygging av innbytterbuer på ny elleverbane og på
slitebanen var planlagt gjort på dugnad, men må
settes ut til eksterne.
- Banene åpnes for bruk når gjerder, ballnett og
sponsorplakater er på plass.
Beplantning:
Ca 70 tuja er til overs etter at to naboer likevel ikke
ønsket planter som buffer mot nye kunstgressbaner.
Kan plantes foran den nye plattingen ved skibrua.
Retningslinjer for baner og fordeling av treninger
og kamper høsten 2014
Øyvind Togstad orienterte om planlagt opplegg:
* Lag fra 13 år og nedover spiller alle sine
hjemmekamper i høstsesongen på de nye
kunstgressbanene, Orkla Maskin Arena og Bankløkka.
* Hovedbanen og slitebanen stenges pga intensiv bruk
etter Orkdal Sparebank Cup (tidligere Orklacupen)
medio september.
* Også lag over 13 år opp til senior spiller fra da av
kun på kunstgress.
Brev fra hovedstyret til OIF Anlegg
Øyvind Togstad har tatt opp flere spørsmål om intern
kommunikasjon mellom ØT/OIF Anlegg og
hovedstyret. Hovedstyret svarte via brev/vedtak
27.mai.
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