R E F E R AT
Emne
: Referat fra møte i anleggsutvalget 30. april 2013, Idrettens Hus Sandefjord
Møtedato : 02.05.2013
Til stede : Ottar Eide, Marit L. Danielsen, Morten Bredo Egge, Bjørn Lauritzen, Gerhard
Nilsen (gjest)
Forfall
Kopi
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

: Tommy Svendsrud, Rasmus Mjaugeto
: Kretsstyret

Konstituering av leder.
Gerhard Nilsen orienterer om ishallplaner i Tønsberg.
Behandling av styrevedtak i Vestfold fotballkrets.
Sluttføring av VIKs anleggsplan.
Behandling av innspill fra Kjell Nilsen.
Orientering om hallforum i Sandefjord.
Representasjon anleggskonferanse Kristiansand

1. Konstituering av leder av anleggsutvalget
 Ottar Eide ble i styremøte i Vestfold idrettskrets 21. mars 2013 konstituert som
leder av VIKs anleggsutvalg.
 Eide ble informert om vervet på møtet.
2. Orientering om ny ishall i Tønsberg v/Gerhard Nilsen fra Tønsberg og Omegn
ishockeyklubb
 Nilsen orienterte om planene om en ny ishall i Tønsberg sentrum.
 Ishallen vil kunne huse internasjonalemesterskap fra en rekke ulike idretter.
 Ishallen er tenkt å bli en del av byutviklingen i Tønsberg.
 I første omgang vil Nilsen gi innspill til Tønsberg kommunes arealdel med frist 1.
juni.
 Ishallen vil inneholde næringsarealer noe som er viktig for finansieringen/driften.
 Nilsen ønsket støtte fra VIKs anleggsutvalg.
 Følgende vedtak ble fattet:
«Viks anleggsutvalg støtter Tønsberg og Omegns ishockeyklubbs planer om en
ishall Tønsberg sentrum (v/ Mammutkrysset). Anleggsutvalgs vil argumentere
for ishallen i et eget brev»
3. Behandling av styrevedtak i Vestfold Fotballkrets.

Fotballkretsen har fattet følgende vedtak: «Styret i Vestfold Fotballkrets er kritisk til
at «Anleggsplan for Vestfoldidretten 2013-2020» er vedtatt av styret i Vestfodl
idrettskrets uten at planen i forkant er sendt til høring i særkretser og idrettsråd.
Selv om det er skissert at planen skal rulleres ved hvert idrettsting, anser styret i
Vestfold Fotballkrets det som særs viktig at særkretsene og idrettsrådene får
mulighet til å komme med innspill til planen
Det bes om at det settes en frist før høringsinnspill og at planen behandles på nytt
med bakgrunn i høringsinnspillene».
Anleggsutvalgets vurdering og anbefaling ovenfor VIKs styre:
Anleggsutvalget er noe undrende til fotballkretsens ønske om en høring av
anleggsplanen, all den tid at alle særkretser, inkludert fotballkretsen, har blitt invitert
å komme med innspill til planen en rekke ganger.

4.

5.

6.

7.

Anleggsutvalget mener likevel at planen bør sendes på en høring, men vil ikke
anbefale dette nå, siden det er relativt kort tid til kretsens kretsting (26. april 2014)
og at planen i den forbindelse vil bli sendt ut som en del av saksdokumentene til
tinget. Dette vil skje innen 26. januar 2014.
Sluttføring av anleggsplanen.
 Anleggsutvalget bes komme med eventuelle innspill, både korrektur og materielt
innhold, innen mandag 6. mai. Planen sendes så til trykking med prospektbilder
av de prioriterte anleggene. I den forbindelse fremskaffer Ottar gode
prospektbilder av den planlagte ishallen i Tønsberg.
 Det ble besluttet å ikke inkludere vedleggene i den trykte planen, men at
vedleggene sammenstilles i utskriftsform.
Behandling av innspill fra anleggskonsulent i NBF, Kjell Nilsen
 Kjell Nilsen har bedt om at anleggsutvalget oversendes to skriv:
o Kunstisprosjekt i Vestfold.
o Anlegg for skøyteidrett.
 Innspillene i form av de to dokumenter tas til orientering.
Orienteringssak fra Rasmus:
Rasmus og Mette Nerlie fra Sandefjord kommune vil arrangere et hallforum i
Sandefjord til høsten (12. september). Bakgrunnen er at det er mange planer om
hallutbygginger i Sandefjord og at det vil være en fordel at de ulike initiativtakerne
møtes for å lære av hverandre.
Representasjon anleggskonferanse Kristiansand
Ottar og Marit reiser til Kristiansand på Bad, park og idrettskonferansen 12. og 13.
juni (Landskonferansen 2013). VIK betaler påmeldingsavgift og overnatting.
Påmelding ordnes av deltakerne selv.
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