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Undertegnede ga innledningsvis en orientering om at Thor Helm Hansen hadde
meldt forfall til møtet og at undertegnede derfor igjen overtar rollen som sekretær
i anleggsutvalget.
Anleggsutvalget hadde tidligere mottatt en e-post hvor det ble redegjort for
styrets beslutning om å reorganisere utvalget.
Det ble en gjennomgang av det nye mandatet som ble utdelt på møtet. Dette
mandatet vil bli distribuert til utvalgsmedlemmene per e-post.
Alle idrettsrådene vil også bli orientert om endringene i anleggsutvalget og
utvalgets mandat.
Utvalget gikk gjennom utkast til anleggsplan. Utvalgets merknader er at det
fremlagte utkastet representerer en god oppstilling av dagens anleggssituasjon i
Vestfold, men at planens hovedkapitler om fremtidig anleggsbehov (kap. 6) og
om behovsvurdering av fremtidige anlegg i Vestfold frem mot 2020 (kap. 7), må
sluttføres. Utvalget presiserte at det er det fremtidige anleggsbehovet som vil
utgjøre selve anleggsplanen.
Utvalget mente at de innspillene som er innkommet tas med i planen uavhengig
om finansiering er på plass eller ikke. Det fremtidige anleggsbehovet vil
representere idrettens ulike ønsker, og ikke nødvendigvis det som er realistisk å
realisere på kort sikt. Utvalget mener det er hensiktsmessig å synliggjøre
idrettens behov og ønsker selv om flere av anleggene trolig er langt frem i tid.
Utvalget tok opp problemstillingen rundt manglende arealsikring ved revisjon av
kommunenes arealplaner. Mange kommuner setter ikke av slike arealer når de
planlegger nye boligfelt eller fortetter eksisterende.
Undretegende viste til kretsens arbeid med høringsuttalelser til Regional plan for
bærekraft arealpolitikk (RPBA) hvor kretsen har kritisert planen for å ikke legge
føringer ovenfor kommunene mht. arealsikring til fremtidige idrettsanlegg.
Undertegnede takket til slutt utvalget for innsatsen i perioden.
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