Protokoll fra årsmøte ØHIL BANDY
2014 21.06.2015
(årsmøte tar for seg bandysesongen 2014/2015, samt kalenderåret 2014)
18 fremmøte
Innledning med nyheten om at ØHIL Bandy har fått 300.000kr i støtte fra DNB stiftelsen og at årsmøte i NBF bandyseksjonen har bestemt at
1.divisjon utvides så ØHIL Bandy A-lag spiller i 1 divisjon også kommende sesong.
1. Godkjenning av årsmelding for bandy
Godkjent
2. Godkjenning av årsregnskap for bandy
Godkjent
3. Valg av bandystyre
Godkjent

Bandystyret har i år bestått av:
Eivind Thorne (a-laget) Leder(økonomi)
Michael Østgaard (forelder 1999 og 2001) Medlem
Jon Erlend Dahlen (forelder 2003) Medlem
Lasse Hermansen (forelder 2003 og 2005) Medlem
I tillegg har Vincent Thue hatt et oppdrag som inntektsansvarlig og Erik Legernes som anleggsansvarlig.
VALG for et år:
Eivind Thorne (a-laget) Leder (økonomi, sportslig senior)
Michael Østgaard (forelder 1999 og 2001) Medlem Sportslig ungdom
Jon Erlend Dahlen (forelder 2003) Medlem Sportslig barn
Lasse Hermansen (forelder 2003 og 2005) Medlem Sportslig barn
Vincent Thue (forelder 2005) Medlem Inntekt
Erik Legernes (forelder 2006 og trener 2006) Medlem anlegg.

4. Anleggssaken Hoslebanen i ØHIL




Oppsummering av arbeidet som er gjort v/ Eivind
Presentasjon av anleggsutvalgets arbeid v/ Eivind
Status i anleggssaken og veien videre v/ Eivind




Diskusjon
Tiltaksplan
Kommentarer fra salen:
Hvorfor har ikke anleggsutvalget sett på flatene i ØHIL som helhet?
Med oppusset klubbhus bør den siste flaten tilrettelegges for flere idretter.
Hvor tilgjengelig blir egentlig banen, hvis kretsen setter opp kamper?
Kunstgressbaner står ledig fredag, lørdag, søndag. Hva er reelt behov?
Sjekk garasjen og spillemidler til denne.

-

-

Brev til nærmiljø
Pressen med flest mulig av de med samme synspunkt «bekymret fra at naturis blir borte ved etablering av
kunstgress»
«prosessen går for fort, vi får ikke prøvd totalt søknad»
Konsekvens for nærmiljø
Skitten spill og dårlig prosess
1 eller 2 ting fra hjerte som engasjerer – ikke bare fakta
Brev til skolen
Brev til SFO
Få med bandyforbundet og O&A bandyregion
Fordele oppgaver og tidsplan fra august-til årsmøte

Enighet om:
Bandygruppen ønsker å stemme ned begge forslagene som er lagt frem til ekstra ordinært møte. Dette for å få
muligheten til å søke på et felles kunstis og kunstgress prosjekt på Hoslebanen. Dette ønsker bandygruppen å gjøre med
hovedstyret sin støtte og som et fellesprosjekt med ØHIL Fotball.
Bandygruppen ønsker en positiv anleggsutvikling for flere idretter men ser at dette må gjøres i et totalprosjekt som har
kommunalstøtte og spillemidler.
Bandygruppen skal jobbe for å få frem de positive sidene ved en felles anleggsutvikling hvis man får muligheten til dette.
Det er viktig for bandygruppen og kommunisere om hva som faktisk blir realitetene hvis et av de for fremlagte
forslagene får flertall. Dette må gjøres i tiden frem mot årsmøte.
5. Eventuelt.
Ingenting på eventuelt.

Eivind Thorne
Leder ØHIL Bandy

