Orkanger Idrettsforening, Anleggsavdelingen
Protokoll fra styremøte 12/04 2016 kl. 18.00 i Klubbhuset
Tilstede

Fra styret: Øyvind Togstad, Tor Arne Opphaug, Rolf Bj. Semb,
Ove Aanonsen og Hans Kringstad.
Fra garasjegjengen deltok Knut Arve Steen, Thomas Solbu,
Jonny Krokstad og Per Gunnar Berg.

Meldt fravær
Sak nr.

Sak
Bakgrunn for saken

Vedtak

01/16
02/16

Godkjenning av innkalling og saksliste
Status drift av Klubbhuset.
Tor Arne Opphaug og Rolf Bj. Semb orienterte:
61 000 på konto etter at avdelingenes bidrag på
60 000 har kommet inn. Litt bak budsjett på
leieinntekter. Svært høye strømkostnader (se sak
4/16).
Bordene i Klubbhuset er av dårlig kvalitet og ulik
størrelse. Det er innhentet pristilbud på 15 nye bord:
1750 kr per stk, totalt en investering på kr. 26 500.
Status drift av Idrettsparken.
Øyvind Togstad og Tor Arne Opphaug orienterte:
Svært god drift gjennom vinteren takket være
garasjegjengen. Dette er første vintersesong der
OIF Anlegg har driftsansvar for de oppvarmede
kunstgrasbanene på oppdrag fra IKAS.
Gummigjenvinning og dyprens inngår ikke i kontrakten
og må avklares snarest med IKAS.
189 000 på konto før de store kostnadene påløper.
Friidrettsanlegget, rensing av dekket mv.
Det haster med dyprens av kunstdekket. Utstyr må
leies inn. Tor Arne Opphaug har hatt kontakt med
Trondheim Bydrift og Børsa IL. Grus inntil
kantavslutning i svingområene er et betydelig
problem. Bør erstattes med kaldasfalt.
Kostnadsfordeling strøm
Klubbhuset er belastet med strømutgifter for Orkla
Maskin Arena, Bankløkka, hovedbanen og Fotballbua.
Separat måler registrerer nå forbruk på OMA, øvrig
feilbelastning er ikke kartlagt.

Godkjent
OIF Anlegg søker
hovedstyret om å
dekke innkjøp av 15
bord til Klubbhuset,
totalt kr. 26 500.

02/16

03/16

04/16

Tatt til orientering.

Garasjegjengen tar
ansvar for å fjerne
grus inntil
svingområdene. Knut
Arve Steen innhenter
pris på kaldasfalt.
OIF Anlegg beregner
og krever refusjon av
strømkostnader fra
IKAS og OIF Fotball.
Vi etablerer en
ordning som sikrer at
OIF Anlegg kun
belastes kostnader
for Klubbhuset. Tor
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05/16

06/16

07/16

08/16

Bygging av lager/kiosk for OIF Fotball
Øyvind Togstad orienterte: Den gule fotballbua er
kondemnabel og bør erstattes. OIF Fotball ønsker å
prosjektere nytt bygg. Dette krever profesjonell
bistand. Prosjekteringskostnader vil trolig beløpe seg
til 40 000-50 000 kr. Muligens bør nytt bygg
kombineres med speakertårn.
Reguleringsplan Idrettsparken
Planforslaget er ute på ny høring som følge av OIFs
planer om flerbrukshus. Forslaget ble endret på to
vesentlige punkt:
* Friområde/gangvei mellom Orklahallen og Orkla
Kunstgress: Etter innspill fra IKAS gikk flertallet i
hovedutvalg forvaltning inn for å regulere bort
friområde/gangvei til fordel for overbygd
kunstgressbane og næringslokaler i tilknytning til
Orklahallen. Her er det allerede gjort et innspill fra
OIF Anlegg til hovedstyret om å foreslå regulering
tilbake til friområde/gangvei.
* Parkering på Nedre Rømme: Vedtak om å utvide
denne i parkområdet sørover langs Geilan for å dekke
økt p-behov pga flerbrukshuset. Området er eid av
OIF. Tinglyst kjøpekontrakt fastslår at det skal
brukes som park/friområde.
I tillegg sier reguleringsplanen at våningshuset på
Nedre Rømme skal bevares. Huset er lite funksjonelt,
ikke tilpasset universell utforming og det låser videre
utvikling av området.
Fond til innkjøp av utstyr og maskiner
OIF Anlegg har 78 000 kr etter salg av utstyr. Plan
om innkjøp av såkalt golfbil er stilt i bero.

Status Flerbrukshus
Øyvind Togstad orienterte: OIF Anlegg er formelt
ferdig med sin del av prosjektet. Det har nå vært
møte med potensielle entreprenører. Viktig at

Arne Opphaug og Rolf
Bj. Semb følger opp.
OIF Anlegg avventer
avklaring fra OIF
Fotball om avdelinga
vil finansiere
prosjektering.

OIF Anlegg ber
hovedstyret avgi
høringsuttalelse der
OIF ber om:
* utvidet parkering i
retning våningshuset
på Nedre Rømme i
stedet for langs
Geilan.
* å ta ut
formuleringen om å
bevare våningshuset.

OIF Anlegg oppretter
en fondskonto med
midler fra salg og evt.
driftsoverskudd.
Formål; investering i
utstyr og maskiner til
drift av
Idrettsparken.
Tatt til orientering.
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09/16

10/16

11/16

12/16

avdelingene stiller opp på dugnad for å redusere
kostnader.
Tennisbanen
Ove Aanonsen orienterte: Banen er klargjort for
sommeren. Må muligens investere i nye stolper før
banen evt. flyttes ved bygging av folkehelsesenter.
Fordeling av banetid
Øyvind Togstad orienterte: Kamper og treninger er
fordelt fram til juni/juli. Fullt belegg hele
vårsesongen, alle har fått tid. Grasbanene er klare til
bruk 16. mai.
Lager for brøyteutstyr
Mangel på lagerkapasitet i Idrettsparken. Øyvind
Togstad undersøker pris på plasthall, mulig leie av
lokaler mv.
Eventuelt
Diskusjon om uret på skibua eller fjøset bør flyttes
til Orkla Maskin Arena.

Tatt til orientering.

Tatt til orientering.

Tatt til orientering.

Tatt til orientering.
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