ÅRSBERETNING FOR KIRKERDUBAKKEN
SKISENTER 2015
Styrets sammensetning
Styret har i inneværende periode bestått av følgende medlemmer:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Deltakelse fra snowboard:
Deltakelse fra freeski:
Deltakelse fra alpint:

Jens Mundal
Knut Styrvold
Hans Petter Arvesen
Henning Sørensen
Per Frostad
Ola Masdal

Driftssjef:

Hans Kristiansen
Hanne Viermyr har ansvar for kasse, bilagsbehandling og
kiosken samt sekretær for styret

Det er avholdt 8 styremøter hvor drift, økonomi, investeringer og budsjetter er blitt behandlet.
Drift 1. mai 2015 til 1. mars 2016

Kulden kom i år ca. 20. november 2015 og pga det klarte vi å åpne barnebakken på høyre side
allerede fredag 27. november 2015. Helgen etter, dvs. 5-6. desember2015, ble heisen åpnet
helt opp og vi hadde da 3 heiser i drift. Lørdag 19. desember 2015, ble parkanlegget åpnet helt
fra toppen og ned, etter et det da hadde kommet en ny kuldeperiode.
Fra nytt år 2016 har vi hatt flotte forhold i bakken. Søndag 17. januar 2016 var det åpen bakke
mellom 1500-1900 og alle 400 gratiskort vi la ut ble da revet bort.
Den første måneden etter åpning, mens det ellers var snøbart rundt omkring i bygda, laget vi
en akebakke ved siden av alpinbakken, hvilket viste seg å være et populært tiltak.
Pga vår økonomi og likviditet, fikk vi også i år av DNB redusert vår leasingbetaling på våre to
preppemaskiner i 6 måneder (utsettelse av leiebetalinger).
Sommeren 2015 var det service på snøkanonanlegget (automat anlegget) og sommerservice
på parkmaskinen og dette kom på hhv ca. kr. 60.000,- og kr 37.000,-. Videre var det i
november 2015 service på kompressoren og i og med at vi den forbindelse også måtte bytte ut
3 filtre, kom dette på ca. kr 70.000,-.
Høsten 2015 ble også wiren på skålheisen skiftet ut.
På grunn av vår økonomi, måtte vi utsette service på vinsjemaskinen til neste år.
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I mai måned 2015 ryddet og vasket alpingruppen bua til skiutleie og satte deretter inn
treningsapparater og de har således benyttet bua til styrketrening i sommerhalvåret.
Da bakken skulle snølegges, fikk vi problemer med pumpen i elva og den måtte repareres
midlertidig. Vi må derfor ha full service på dette til våren 2016 og da må vi også få ordnet
med filteret til pumpen i pumpehuset.
Bærum kommune har en egen bevilgningspost mht støtte til investering av miljøvennlig
energi på idrettsanlegg. Vi har her søkt om støtte og kommunen har nå gitt oss tilsagn om å
dekke 75 % av våre utgifter til et nytt frekvensstyresystem på t-krokheisen med kr 528.000,-.
På den bakgrunn blir dette installert så snart sesongen er over.
Vi hadde håpet på at vi kunne utsette til neste sesong med å skifte ut vår gamle snøscooter,
men idet det ved sesongstart viste seg at den fungerte dårlig, ble vi nødt til å anskaffe en ny
allerede denne sesongen. Pris på ny scooter ble på kr 159.200,- eks. mva., hvorav kr 79.600,ble betalt omgående og den andre halvparten skal betales innen 1. oktober 2016. I denne
forbindelse fikk vi solgt vår gamle snøscooter for kr 40.000,-, en pris vi var svært fornøyd
med.
Skisenteret har fått forespørsel om å bistå med å drifte produksjon av snø på skianlegget ved
Fransekleiv/Vestmarksetra og vi har i den forbindelse sendt over et avtaleutkast til klubbens
leder Bjørn Einar Kihl.
Vinteren 2015 inngått vi en avtale om en sponsoravtale med DNB om anskaffelse av rails for
100.000. Freeski og snowboard har høsten 2015 blitt enige om hvilke rails som skulle
anskaffes og railsene var på plass i bakken i januar 2016.
Skisenteret har hatt gående en tvist mot Areco, etter at de uten nærmere avtale for noen år
siden plasserte ut 6 tårn til snølegging i bakken. Disse tårnene hadde de samme mangler som
tidligere leverte tårn og det ble derfor reklamert. Areco klarte imidlertid aldri å utbedre
manglene og vi sa derfor at de kunne hentet tårnene tilbake hvilket de gjorde sommeren 2015.
Areco har deretter fremmet krav om betaling for leie av tårnene på kr 252.143,- + renter i de
årene de har stått i bakken og saken ble behandlet i forliksrådet 10. oktober 2015. Det ble da
av forliksrådet besluttet at saken skulle innstilles, i og med det i forliksårsmøtet ikke ble
oppnådd enighet mellom partene.

Økonomi
Skisenteret økonomi er blitt bedre, men fortsatt vil utgangspunktet være at vi kun bruker
penger på nødvendige faste utgifter for å holde bakken i drift.
Regnskapsåret 2015 ble avsluttet med et underskudd på kr 122.466, mot et underskudd året
før på kr 1.039.334. I disse tallene inngår også på kostnadssiden avskrivninger på hhv
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kr 596.775 og kr 592.032,-. Ser en bort fra avskrivning på kr. 596.775, er det for 2015 et
overskudd på kr 474.306.
Strømutgifter var i 2012 og 2013 på hhv kr 746.570 og kr 743.697, mens de for 2014 og 2015
var på hhv kr 398.344 og kr 350.000,-. Dette bekrefter at vi sparer mye på at vi før nytt år
2015 gikk over fra ordinær til utkoblbar overføring på vår 400 volts uttak på nettleien.
I forbindelse med bruktskisalget helgen 9-11. oktober 2016 hadde vi for første gang en stand
for salg av rabatterte sesongkort til ikke aktive. Dette var vellykket og vi solgte sesongkort for
totalt kr. 307.200,-, og derfor gjentar vi dette til neste år.
Når det gjelder sesongen 2015/16, så er brutte inntjening pr. dags dato ca. kr. 200.000 lavere
enn ved samme dato i fjor.
Prosjekter
Vi har i perioden fulgt opp våre 10 planlagte prosjekter i bakken som gjelder den nye
barnebakken og parkområdet (utfylling, nytt snø og lysanlegg, flytting av barneheis, nytt
barnebånd heis samt et nytt lysanlegg mot alpinbakken).
Videre skal det fylles på masser i hele bakken, slik at terrenget blir mer hensiktsmessig i
forhold til brukerprofil og preparering av bakken.
Sommer og høst 2015 ble det foretatt evaluering av tilbudene i tilbudskonkurranse på Doffin
på våre 8 prosjekter, og det ble valgt følgende leverandører:
Grunnentreprenør:
Snøproduksjonsanlegg:
Elektro/lys:
Skiheis:

Kaare Mortensen Oslo A/S
Technoalpin AS
TT Elektro AS
Skiheisservice AS

Gledelig var det at tilbudene på de 8 prosjektene var ca kr. 4. mill. lavere enn det vi la til
grunn ved spillemiddelsøknadene og tar vi også med lysprosjektet i alpinbakken med den ene
lysrekken (prosjekt nr. 9), er forskjellen på kr 5,38 mill.
12. november 2015 ble det signert avtale med Veidekke Entreprenør AS om fylling og
planering av bakken. I følge avtalen betaler Veidekke en leie for dette med kr 1.230.000,- eks
mva. og dessuten dekker de prosjekteringskostnader på våre 9 prosjekter med kr 450.000,-.
Byggesøknad mht arbeidene med de 10 prosjekter ble sendt Bærum kommune 29. februar
2016, og det tas sikte på at arbeidene vil starte rett etter påske 2016 (i begynnelsen av april
måned), dersom byggetillatelse da foreligger.

Vøyenenga, 29. februar 2016
Jens Mundal, leder
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