Møte / Møtedato: AU møte 1 i 2018 / 20.02.18

Ledet av:

Anders
Nordby

Tid:

20:00-22:00

Referat av:

Anders Bergland

Sted:

Klubbhuset ØHIL

Utgitt dato:

Deltagere:

Anders Bergland - Leder AU og Distribusjon:
HS medlem
Sverre Nordby - Leder ØHIL
Petter Breistøl - Bandy
Kay Prytz - Fotball
Terje Randen - Håndball
Rolf Hennum - Hopp (forfall)

Sak
No.

Bergland/Sverre

Beskrivelse
AU avholdt 20. Februar 2018 sitt første møte dette året. Møtets formål var å
diskutere kommunens preliminære innstilning til anleggsplan for 2019-2022

Aksjon
AU leder

Det er foreløpig ikke berammet nytt møte AU
1

Orientering om BIRs preliminære innstilning til anleggsplanen for 20192022
Sverre ga en orientering om BIRs preliminære innstilning til Bærum Kommunes
langtidsplan 2019-2022
1. ØHILs KI/KG anlegg er ikke på listen over prioriterte anlegg for kommunen i
perioden 2019-2022
2. Kommunen har prioritert eksisterende isflater og kunstsnø produksjon (som
forventet)
3. ØHILs KG/KI prosjekt vil bli overført til langtidsplan listen
Sverre orienterte at det skjer sjelden eller aldri at kommunen fraviker BIRs
innstilling og at vi må forvente at KI/KG ikke kommer på anleggsplanen når saken
blir endelig behandlet i kommunen til høsten.
Sverre kunne videre informere at det ikke er noen tidsfrist for når prosjektene
som er på langtidsplanen skal realiseres slik at det må forventes at vi ikke får
noen KG/KI anlegg i overskuelig fremtid.
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Neste naturlige skritt nå er eventuelt å løfte prosjektet opp på politisk plan hvor
man eventuelt kan få vedtatt anlegget som et separat prosjekt med egen
bevilgning fra kommunen.
Det ble diskutert hvordan man skal gjøre ett slikt fremstøt uten at det ble
konkludert med noe. Det ble foreslått att Bandy skal lage en eventuell
fremdriftsplan for et slikt prosjekt og eventuelt sette ned en gruppe som kan
arbeide med dette.
Konklusjonen er at det blir viktig å ha med BIR på dette som en støttespiller ergo
er det viktig at vi laget en gjennomtenkt plan som alle er enig om før vi løfter dette
opp på et politisk plan.
2

Oppussing av klubbhuset når barneghagen flytter
Sverre orienterte AU om at 2. etasje på klubbhuset trenger en solid oppusning
når barnehagen flytter ut til sommeren 2018. Vi har også nå en unik mulighet til
å lage et rom som kan benyttes til ungdomsarbeid men at vi trenger
profesjonell hjelp så det blir riktig første gang
Det ble oppfordret til idrettene om man ville være med på å jobb med dette
prosjektet evt. om man hadde innspill på eventuelle resursers som kunne bidra
i prosessen som arkitekt/interiør arkitekter etc.
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