Viks Anleggsutvalg

Deres ref:

Vår ref: 553726v1

14. juni 2012

Referat fra møte i VIKs anleggsutvalg onsdag 13. juni 2012 på Idrettens Hus
Tilstede: Loni Pedersen, Kjell Olav Båstad, Roar Ludvig Johansen, Geir Ustgård
(møtte for Merete Hauge), Jan Olav Hay, Bjørn Lauritzen
Forfall: Tommy Svendsrud, Ottar Eide, Merete Hauge.
1. Undertegnede og Jan Olav redegjorde for den siste tids kontakt med
Brunstad, skøytekretsen og Erlend Larsen (ordfører i Stokke). Det arbeides for
å få til en utvidelse av primært hockeyhallen på Brunstad med to svinger slik
at man også får en 400 m hurtigløpbane innendørs. Skøyteforbundet er
kontaktet for å få kostnadsestimater på en utvidelse og dette
kostnadsoverslaget videresendes utvalget.
Før VIK kontakter flere ordførere bes de respektive IR å innformere om
prosessen internt og gi tilbakemelding om et initiativ mot egne ordførere mht.
en interkommunal skøytehall på Brunstad er ønskelig.
2. Neste års anleggskonferanse legges til april måned og for eksempel på
Jarlsberg konferansesenter. Det er et mål å få tak i enda flere ordførere.
Program utarbeides i januar 2013, mens datoen fastsettes og distribueres i
august 2012.
3. Anleggsplan for Vestfold: Østfold idrettskrets sin anleggsplan ble presentert for
utvalget og det legges opp til en tilsvarende organisering i Vestfold. Det
innebærer at det etableres en arbeidsgruppe og at en eller flere forfattere
pekes ut. VFK kan bidra med midler til å finansiere vedkommende som fører
planen i pennen. VIK får et hovedansvar med å innhente anleggsbehovet. Jan
Olav gir en orientering i VIKs styremøte 14. juni og det vil være styret i VIK
som formelt sett nedsetter arbeidsgruppa. Loni kunne bidra/forfatte med den
delen som omhandler idrett og samfunn (samfunnsregnskap mv).
4. Det ble informert om at VIK har knyttet til seg Rasmus Mjaugeto ved VFK for å
holde kurs i anlegg/spillemidler/krav til søknad mv. Første kurs blir til høsten.

5. Invitasjonen til anleggskonferansen i regi av Bandyforbundet og
Skøyteforbundet 22. august ble delt ut. Påmeldingsfrist er 20. juni.
6. Det ble gitt en oppsummering av den nye stortingsmeldingen om den norske
idrettsmeldingen. Denne bestilles i ett ex. hver til utvalgsmedlemmene +
øvrige idrettsråd. VIK lager et sammendrag av idrettsmelding som distribueres
idrettsrådene.
7. Neste møte i anleggsutvalget blir 15. august kl 1700 på Idrettens Hus.

Sandefjord 14.06.12
Bjørn Lauritzen
referent

553726v1

Side 2 av 2

