Referat fra Styremøte 04/20
Tid:
Sted:
Til stede:
Fra administrasjonen:
Forfall:
021/20

Tirsdag 21. april 2020 kl. 18.00 – 21.00
Miljørommet, Føyka
Bjørn Tangnes, Kristian Kalager, Olav Andenæs, Øivind
Gultvedt, Unn Orstein, Edel Sofie Nilsen
Eva Sunde Scheel,
Svein Granerud under sakene 023/20, 025/20 og 109/20
Mona Irene Børøen, Petter Svensson,

Formalia:
Godkjennelse av innkalling og dagsorden nr. 04/20 til møtet 21.
april 2020 og referat fra møtet 03/20.

Styret
v/Bjørn

«Vedtak:
Innkallingen og dagsorden til møtet 21. april 2020 samt referat fra
hovedstyremøte 03/20 ble godkjent.»
022/20

Økonomi
• Oversikt HS resultat pr. 31. mars 2020
• Oversikt totalresultat
En styrerepresentant uttrykte behov for revidert budsjett til årsmøtet
2020 med utgangspunkt i korona-situasjonen. De øvrige
styremedlemmene ser ikke behov for at dette gjøres nå idet
situasjonen er uklar og nytt budsjett vil være beheftet med for mye
usikkert. DL har søkt på krisepakker og vil søke på ytterligere
aktuelle.

Adm
v/Eva

«Vedtak:
Hovedstyret tok orienteringen til etterretning. 5 av 6
styrerepresentanter ønsker ikke et nytt budsjett for 2020 nå.»
023/20

Kunstgress på Borgenbanene v/ASK
ASK har informert Asker Idrettsråd (AIR) i eget brev med kopi til
styret om klubbens forutsetninger for å stå for prosjektering,
gjennomføring og økonomi i forbindelse med skifte av kunstgresset
på den ene banen og legging av nytt kunstgress på grusbanen på
Borgen. AIR - som saksbehandler - har tatt saken videre til
kommunen. Forutsetningene er bl.a.:
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Adm
v/Svein

• ASK mottar midlene AK har for oppgradering av grusbanen i
2020 (MNOK 3.2)
• AK forskutterer 80% av spillemidlene ved igangsettelsen av
arbeidet (MNOK 2.2)
• AK betaler merkostnadene ved miljøvennlig innfyll (MNOK
0.4)
• ASKs bidrag er forskuttering av MNOK 2.1 (tilbakebetales ASK
ved 20% spillemidler og mva kompensasjon i etterkant)
• Hovedstyret vil vurdere nærmere hva en eventuell inngåelse av
en eie/leie avtale med Asker kommune vil innebære for klubben.
«Vedtak:
Hovedstyret tok foreløpig orienteringen til etterretning. Saken vil
bli ytterligere behandlet i hovedstyret når det foreligger en
tilbakemelding fra Rådmannen/AIR.»
024/20

Korona – Asker Skiklubb
Kort oppsummering:
➢ ASK / administrasjon har ikke permittert ansatte og planlegger
ikke permitteringer.
➢ Administrasjonen har søkt på krisepakken for tapte
arrangementsinntekter med bakgrunn i innspill fra et par
grupper. Administrasjonen vil følge opp muligheter for å søke
på krisepakker når de eventuelt kommer.
➢ ASK taper inntekter når alt er stengt, spesielt ved utleien av
området og klubblokaler.
➢ Gruppene har en stor utfordring ifm gjennomføring av
treningsaktiviteten, innkreving treningsavgift, kostnader trenere
m.v.
➢ Klubbhuset er stengt, men anlegget er åpent for aktivitet som
kan tilpasses korona-regelverket.

Adm.
v/Eva

«Vedtak:
• Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.
• Hovedstyret besluttet at klubbavis nr. 2 utgår.
• Avhengig av situasjonen, vil hovedstyret vurdere å kansellere
utgivelse av klubbavis også for resten av 2020 samt vurdere
andre tiltak for å kutte kostnader.»
025/20

Nabovarsler
Styret
v/Bjørn
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1) TAG Arkitekter AS vedr. byggehøyde (heving på 50 cm for
Elvely) Dette er vurdert av Svein, Eva og Bjørn og besvart ut fra at
endringen er uten betydning for Asker Skiklubb.

Adm
v/Svein

2) Varsel fra Norconsult AS på vegne av Asker kommune, som
gjelder veianlegg og teknisk infrastruktur (utbygging av Kirkeveien
og Drammensveien). Klubbens svar er utarbeidet av Svein i
samarbeid med Unn. Varselet er besvart 20. april med kopi til
Hovedstyret 21. april.
Det mest sentrale og avgjørende momentet i klubbens svar er at
veiløsningen inn til Føyka - slik den fremgår av tegningen vedlagt
varselet - må endres. Klubben må sikres at det med store kjøretøy er
mulig å svinge i begge retninger umiddelbart etter innkjøring. Ny
tegning avventes fra Norconsult som også vedlegges avtalen (sak
100/19) med kommunen. I vedlegget er avkjøringen i tråd med vår
innsigelse i svaret på nabovarselet, tegnet inn for hånd.
«Vedtak»
Hovedstyret tok orienteringen til etterretning. Det ble bemerket at
det er overraskende at Norconsults tegninger ikke er i henhold til
Asker Skiklubbs behov og forventninger.»
026/20

Oppfølging tidligere referat:
Sak 43/19
Asker Skiklubb – Asker Fotball – allianseavtaler
Bjørn og Øivind har vært i møte med AF v/ Frode Berg og Rolf
Czeremuga 21. april 2020. Bakgrunnen for møtet var et ønske fra
ASK om å planlegge fremdrift mot en forhåpentlig løsning. Dette i
tråd med Hovedstyrets målsetting om å få avsluttet saken.
Styreformannen orienterte fra møtet:
- Samordnet ønske om å få saken avsluttet.
- AF foreslo en gjennomgåelse av regnskapsoversiktene som
legges til grunn for partenes sprikende oppfatninger.
- Prinsippene i samarbeidet må avklares.
- Partene stiller med to personer hver.
- AF stiller med Frode Berg og Rolf Czeremuga.
- ASK tar initiativ til møte.
«Vedtak
Bjørn Tangnes forespør aktuelle kandidater til forhandlingsutvalg.»
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Styret
v/Bjørn,
Øivind

Sak 100/19 Delområde 1 – Avtale med Asker kommune
Hovedstyret mottok 21. april tidlig morgen (samme dag som
hovedstyremøtet) utkast til avtale om Delområde I med Asker
kommune. Hovedstyret fikk videre en muntlig gjennomgang av
avtalens innhold og planer for utvikling av området. Avtalen ble
diskutert og kommentert.

Styret
v/Bjørn
Adm
v/Svein

«Vedtak:
Avtalen justeres iht. noen innspill fra Hovedstyret (tvisteløsning,
avkjøring til Føyka - se sak 025/20 2) og diverse momenter fra Unn
før den signeres. Et flertall i Hovedstyret ønsker ikke avtalen
vurdert av en ny «komité.»
Sak 004/20 Årsmøte 2020
Saken ble ikke behandlet pga tidsnød.
027/20

Eventuelt:
Saken ble ikke behandlet pga tidsnød.

Asker, 7. mai 2020 – ESS
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Styret
v/Bjørn,
Adm v/Eva
Adm
v/Eva

