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Saksdokument nr. 6.2 til Årsmøtet 25.09.19
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Innhold
■ Skiklubbens virksomhetsplan
■ Visjon, ide og verdigrunnlag – og hovedmål

■ Arbeid utført i perioden april – august
■ Drengsrud alternativet
■ Informasjon
■ Driftsinntekter/utgifter/fond/avkastning
■ Avtale

■ Føyka alternativet
■ 3 vedlegg med mer detaljer om avtale, Askermodellen, § 4.2.2 Føyka
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Virksomhetsplanen – visjon, ide og verdigrunnlag
■ Et helt liv med idrettsglede!
■ Hvor medlemmene blir hele livet
■ Hvor livet blir helt
■ Med stor bredde – med mange muligheter
■ Vi bygger idrettsglede og felleskap for mennesker i Asker
■ En lang tradisjon
■ Men vi må se framover og konstant skape nye muligheter
■ Være attraktive slik at frivillige velger klubben og gjør en innsats
■ Inkluderende – Aktiv – Synlig – Utviklende
■ Verdiene er en rettesnor for hvordan vi ønsker å opptre og samhandle
■ Formidle de gode historiene til hverandre og omverden
■ Inspirere hverandre til innsats
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Hovedmål
■ Øke til 6 022 medlemmer i 2022 - fra 4 400 i april 2019
■ Nye medlemmer
■ Beholde medlemmer

■ Det skal være gøy å være med!
■ Fokusere på idrettsglede og vennskap – for mange
■ Utvikle seg på sitt nivå
■ Tidlig spesialisering og konkurranse kan redusere idrettsgleden

■ Det skal være enkelt å være med!
■ Enkelt å melde seg inn og få informasjon
■ Enkel formidling av rutiner og regler
■ Enkelt å bevege seg mellom gruppene

■ Det skal synes hva vi driver med!
■ Kommunisere internt
■ Fortelle de gode historiene til hverandre og omverden
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Arbeid utført i perioden april - august
■ 5 styremøter og 3 arbeidsmøter
■ Møter med kommunen - 8 dialog/forhandlings møter og 2 arbeidsmøter
■ Pluss 3 møter i grunneierforum (Elvely)
■ Befaring om ombygging av Kirkeveien og omlegging av Drengsrudbekken

■ 9 interne notater + 2 interne tekniske møter om Drengsrud
■ Klubbavis i juni – 5 sider med informasjon
■ 3 svarbrev til kommunen om Askerposten, AKs Føyka notat, Klubbavisen
■ Innlegg i Budstikka og i Askerposten
■ Møter: Kara, Rådet, Sportstyret, Idrettsrådet, styret i Asker Fotball og 2

klubbmøter hvor i hovedsak denne presentasjonen ble gjennomgått
■ Vurdert og revidert avtaleutkastet og tilleggsavtale
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Dilemma
■ Økonomi - inntekter, driftskostnader, avkastning – var ikke analysert

■ Mye tid og energi må brukes på prosjektet de neste 5-7 år som kan

redusere fokus på idrett
■ Faktafremstilling:
■ Kommunen har promotert Drengsrud idrettspark i «alle kanaler», men

har overdrevet hva som blir resultatet og økonomien
■ Kommunen har unødig snakket ned Skiklubbens muligheter på Føyka
■ Samfunnet har hovedansvaret for å bygge idrettsanlegg og ikke frivillige

organisasjoner
■ Når Skiklubben har store grunnverdier er det viktig å forvalte

verdiene godt og fortsette å eie grunn og anlegg – enten det er
Føyka eller Drengsrud
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Utviklingsmulighetene på Drengsrud
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Drengsrud 92 mål
■ 80 mål når støyvoll, veier og hensynsoner trekkes fra
■ 24 m høydeforskjeller resulterer i skråninger som er krevende å drifte
■ Idrettsflater er 90 % av dagens idrettsflater på Føyka/Drengsrud/Borgen skole

Nye boliger

Planlagt
Urnelund

Kollen

NB: den røde streken er ikke helt korrekt tegnet, spesielt ved Borgenveien
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Plankartet i Områdereguleringen vedtatt 12.12.17
- med forklaringer

Ny boligvei
Støyvoll

60 boliger

ED

AK

Høyspentledning
i bakken

Myldreareal

Støyvoll
Urnelund

Gang- og sykkelvei

Hensynsone
Kollen

Klubbhus
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Mulighetsstudien desember 2018 – separat klubbhus
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Mulighetsstudien desember 2018 – separat klubbhus
AK – Kollen
AK- 240 Parkering
Urnelund bygges
Borgen skole
samtidig
AK - 5 stk sanvolleyball

Vardåsen kirke

nye boliger

AK - Friidrettsbane

AK - Ny Hall

Borgenveien

Boligvei
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Området mellom kirken/urnelund og Borgenveien
Klubbhus

Friidrett med gressmatte
og 8 løpebaner

2 x 7’ bane
kunstis om vinteren

2 stk
sandhåndball

Boligvei
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3 fotballbaner (1 vinterdrift) og skiarena – mange utfordringer
Gammel sti som skal bevares

Brattere

Rulleski bane
Hopp etc.
Ikke anbefalt av Skiforbundet
5m
5m

Mål

9’ bane
Mål

WC
Mål

11’ bane
Mål

WC
Mål

11’ bane internasjonal standard
Undervarme for helårsdrift
Mål

5 m høydeforskjell pr bane

NB: 3D bildet er «sammentrykket»
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Drengsrud idrettspark – erstatning og tillegg
Erstatning:
■ Klubbhus
■ Sosialt uteområde
■ Fotball baner
■ Friidrettsbane og tribune
■ Sandvolleyball (AK)
■ Sandhåndball
■ Egenstyrte aktiviteter
■ Skiarena (Kollen) (AK)
Tillegg:
■ Flerbrukshall – 1 h.b. bane ekstra (AK)
■ Oppvarmet kunstgressbane
■ Kunstis om vinteren (AK)

Usikkert:
 Rulleski? (AK/AKS)
(AK)
 Hopp?
 Innendørs løpebane?
 Skiløype for konkurranser?
 Økonomi til å drifte 2 oppvarmede
kunstgressbaner (inkl. matcharena)?
Ønsker ikke realisert:
■ Aktivitetspark
■ Parkering for toppbelastninger
■ Bedre skiarena
Skolen mister:
■ Ballbinge/baskebane/frilek/7’ grus

AK – eies av kommunen og driftes etter «Askermodellen»
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Fotballbaner
Føyka + Drengsrud

Drengsrud idrettspark

■ Kunstgress kork, 2 x 7’ ++

■ Kunstgress, 2 x 7’ (ved Borgenveien)

■ Kunstgress Drengsrud, 11’

■ Kunstgress, helårs, 11’

■ Grus Drengsrud, 11’

■ Kunstgress, 11’

■ Grusbane (aktivtetspark 2020)

■ Kunstgress, 2 x 7’ (i vest)

■ Gress i Askerparken

■ Gress i Askerparken

■ Ballbinge Drengsrud

Fordel:
• Bedre fordelt etter behov
• Relativt enkelt å oppgradere grus
og gressbaner

Fordel:
• Drengsrud får nye baner
Ulemper:
• 5 m høydeforskjeller
• Bratte skråninger
• Mange baner på ett sted
• Lyd begrensing
• Driftskostnader øker
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Økonomi for Drengsrud idrettspark
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Dilemma – økte driftskostnader
■ Flere baner som Skiklubben får ansvar for å drifte (og eie)
■ Kommunens eie/leie modell for tilskudd - innført i 2018 -

(«Askermodellen», se vedlegg) øker kostnadene for fotballen
■ Rehabilitering av kunstgress er nødvendig minst hvert 10 år
■ Stort anlegg krever flere ansatte
■ Mange bratte skråninger, støyvoller og diverse som skal skjøttes
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Inntekter/Utgifter og behov for avkastning
Føyka

Drengsrud

Inntekter

4 500 000

4 500 000

Utgifter

4 400 000

7 800 000

100 000

- 3 300 000

Resultat
Fond:

«Oljefond» med risiko og avkastning på 5 %:

200 millioner
10 millioner

Inflasjon på 3 % krever avkastning i retur til fondet: 6 millioner
■ For at fondet skal opprettholde sin verdi
Bruke i driften (700 000 i overskudd)

4 millioner
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Eksempler på finansiering
■ Med høy risiko (5%) og 250 mill i fond, kan medlems og

aktivitetsavgift være uforandret, og klubben får frie midler på 1,7
millioner
■ Med lav risiko (2 %) og 165 mill i fond, må hvert medlem betale

1250,- pr år i ekstra medlemsavgift
■ Hvis de aktive hovedbrukerne skal finansiere driften av flere fotballbaner

som på Drengsrud, må aktivitetsavgiften økes med ca 4000,- pr år
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Hvis kommunen overtar disposisjonsretten til fotballbaner?
■ Tilleggsavtalen gir Skiklubben en opsjon på å gi fra seg

disposisjonsrett mot at kommunen påtar seg driftskostnadene
■ Underskuddet reduseres
■ Hvis kommunen tar ansvar for en 11-bane er resultatet minus 2,4

millioner som «tilsvarer» behovet for et aksjefond på 125 millioner
(avkastning 5 %)
■ Imidlertid fravikes Askermodellen og opsjonen må forankres hos Asker

Idrettsråd og politikerne
■ Avkastning ved statsobligasjoner (2 %) holder ikke tritt med inflasjon

på 3 %
■ Beslutning om risikoprofil på et fond er ikke vedtatt
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Om avtaleutkast for salg av Føyka
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Skiklubben selger ca. 41 mål og eier ca. 9 mål i stadion/park
Skiklubben eier totalt 50 mål og har ca. 9 mål «til overs» – det blå skraverte område

Reguleringskartet Føyka-Elvely
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Avtaleutkastet fra mars 2019 - hovedpoengene
■ Avtalen binder Skiklubben til å selge ved 925 MNOK (indeksregulert)
■ overskudd på 165 MNOK før endret standard og forutsetninger
■ Kommunen tar ansvar for entreprenørkostnader over 224,5 MNOK

■ Skiklubben kan trekke seg hvis kommunen ikke erverver Kollen
■ Mister eierskap til friidrettsbanen som ligger i hjertet av parken
■ Asker kommune får 50 % av salgsummen selv om de eier ca 14 % av

Eiendommen
■ Ca 130 MNOK brukes til infrastruktur i sentrum, kjøp av Kollen, etc
■ 227 MNOK brukes til flerbrukshall og friidrettstadion/løpebane
■ Mye av kommunens overskudd på ca. 150 MNOK kan forsvinne i garantier

■ Skiklubbens 9 mål (av 50 mål som ikke selges) inngår i 50 % eierskap i:
■ Ca. 45 mål: matcharena, bekkedal, gangveier og veiskråninger
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Skiklubben ønsket revidert avtale - hovedpoengene
■ Inntekter i forhold til eierforhold
■ Redusere risiko for kommunen, kjøper og Skiklubben
■ Kjøper bygger Drengsrud Idrettspark
■ Selger Føyka bare hvis salg gir tilstrekkelig økonomi
■ Sikkert fond hvor avkastning kan opprettholde verdien av fondet
■ Overskuddet er tilstrekkelig til å dekke økte driftskostnader
■ Vurderes ved salgstidspunkt om 2-4 år

■ Avtale om området til dam/bekk/atkomst - som Elvely trenger
■ Før signering av avtale om salg av Føyka

Kommunen har avvist forslaget
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Kommunen har foreslått en Tilleggsavtale
■ Minimum salgspris hevet til 1000 millioner - men det forbedrer ikke

status på fondet vesentlig
■ Skiklubben eier Friidrettsbanen (betaler 35 millioner kr)
■ Opsjoner hvor kommunen vil disponere baner om vinteren og tar

ansvar for kostnader relatert til:
■ Kunstis
■ Vinterdrift av en 11’ bane (må bekreftes at avtale er mulig)
■ Overføre eierskap av fotballbaner til kommunen (ant. begrenset verdi)

■ Tribuner i flerbrukshall for lokale kamper/trening
■ Risiko noe bedre definert
■ Diverse mindre saker
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Hovedargumenter for Drengsrud – forventet Tilleggsavtale
Fordeler:

Ulemper:

■ Mer anlegg
■ Ny flerbrukshall – 2 spilleflater
■ Mer kunstgress
■ Nytt klubbhus

■ Anlegg

■ Samfunn:
■ Politikerne får fortetning i sentrum
■ Bra for Borgen området og skolen
■ Nye anlegg, spesielt hallen, kan

tiltrekke seg nye medlemmer

■ Fond: min. 140 - 160 millioner kr (?)
■ Medeier i tomten til Matcharena

■ Mindre enn «lovet»
■ 3x11-baner redusert til 2 + 2 x 7’
■ Rulleski urealistisk
■ Lydbegrensninger
■ Dårligere parkeringsmuligheter

■ Kollen er usikker i 2-3 år
■ Den eneste friidrettsbanen i nye Asker

ligger usentralt i forhold til tog/buss
■ Lengre reisevei for ¾ av medlemmene
■ Men mange av brukere av hall og
fotballbaner må uansett til Drengsrud

26

13

Utviklingsmulighetene på Føyka
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Føyka, Askerparken (med stadion), Drengsrudbekken
- med eiendomsgrenser

AK

Asker Skiklubb:
50 mål + dis.rett til 2,4 mål
AK

AK?

AK
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Reguleringsplanen - som gir mulighet for utvidelse av stadion
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Nytt på Føyka 2017 - 2019:
4 x 5’ fotball + 2 sandhåndball, 1,1 km rulleski, oppgradert klubbhus

Aktivitetspark
2020 eller
7-bane

30
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Drengsrud – 2 x 11’ bane, 1 x 7’ bane, ballbinge etc
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ASK = Asker Skiklubb
AK = Asker kommune

Fotballbaner på Føyka og Drengsrud
■ Kunstgress kork, 2 x 7’ ++

ASK

■ Grusbane (aktivtetspark 2020 eller 7’bane)

ASK

■ Stadion i Askerparken

ASK/AK

■ Gress i Askerparken

AK

■ Kunstgress Drengsrud, 11’

AK

■ Grus Drengsrud, 11’

AK

■ Ballbinge Drengsrud

AK

NB: Gresset på friidrettsbanen er ikke i dag utnyttet av fotballen
Fordel:
• Bedre fordelt etter behov
•

Relativt enkelt for kommunen å oppgradere grus og gressbaner
• Klubb og kommune: kr 10 millioner
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Føykaskråningen: 13-14 mål med 16 m høydeforskjell
en gang i framtiden:
kan brukes til en kombinasjon av idrett, næring, skole, bolig
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Føyka/Elvely områdereguleringsplan vedtatt 23.05.17
- hvilke muligheter gir planen hvis ASK ikke selger?
■ Enkle bygninger og tekniske innretninger som har naturlig tilknytning til

idrettsutøvelse, ref § 4.2.2
■ Idrettsanlegg/forretninger kan bygges under matcharena, Ref § 7.3
■ ASK eier 2,1 mål av 16 mål (C6 stadion og C7 aktivitetsområde) + adkomstområdet

■ Annet:
■ Askerparken skal være et off. rekreasjonsområde, grønn, park, lek, ballspill, ref. 9.3.1
■ ASK har juridisk disposisjonsrettigheter til sandvolleyområdet

■ Områdeplaner kan revideres
■ Antagelig ikke realistisk før om minst 10 år fordi:
■ Motstand fra dagens kommune/administrasjon og politikere
■ Når E-18 legges i tunnel frigis areal og presset på Føyka reduseres

34

17

Det betyr …..
■ Skiklubben har ingen plikt til å endre eksisterende arealbruk
■ Nye tiltak kan opparbeides forutsatt at det ikke umuliggjør

gjennomføring av reguleringsplanen
■ Nytt klubbhus er mulig fordi det gjelder idrettsutøvelse og

videreføring. Nytt klubbhus kan enkelt fjernes, ref. byggene på Elvely
som skal fjernes for å transformere området
■ Nedbetaling av gjeld kan skje ved å avstå areal
■ slik at Elvely og Kirkevei prosjektene kan «gå sin gang»
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Utviklingsmuligheter på Føyka
■ Små midler:
■
■
■
■
■
■
■

Aktivitetspark
7’ og 5’ kunstgress i Askerparken
Sykkelcross i Askerparken
Treningstrapper i skråningen
Utvide rulleskiløypa
Joggeløype
Freesbeegolf

■ Større investeringer:
■ Pusse opp klubbhus (en del utført i 2019)
■ Utvide friidrettsbanen med 2 baner

■ Store investeringer:
■ Utnytte 13-14 mål skråningen til idrettshaller, klubbhus, boliger, næring
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Store investeringer i Føyka skråningen i framtiden
- men krever omregulering og noen som vil bidra med investering
■ Innendørs
■ løpebane
■ håndball
■ fotball

■ 7’ baner på taket av idrettshall
■ Parkering i kjeller
■ Klubbhus, trening, næring, skole
■ Butikklokaler
■ Bolig
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Hovedargumenter for Føyka
Fordeler:

Ulemper:

■ Asker idretten trenger Føyka & Drengsrud
■ Flytting gir begrenset tilleggsareal
■ Føyka har potensiale for mer idrett

■ Store endringer på Føyka

■ Driftskostnader/Inntekter i balanse
■ Friidrettsbane sentralt i nye Asker

må vente:
■ Mangler kapital
■ Kan ta tid før politikerne

vil vurdere ny plan
■ Drengsrud oppgradering

på vent:
■ Samfunn
■ 3000 nye boliger i Asker øst
■ Nye boliger i sentrums randsone med ny E-18
■ Åpne arealer for allmenheten i sentrum

■
■
■
■

11’ grus til kunstgress
Helårsbane
Kunstis
Flerbrukshall forsinkes

■ Beholde ungdom og voksne som ressurs
■ uansett hvor de flytter i Asker

38

19

Et vanskelig valg – håper vi tar gode beslutninger!
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Vedlegg 1
Avtalen - detaljer

40
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Tilleggsavtalen

Argumenter for at Skiklubben eier friidrettsbanen
■ Banen ligger integrert midt inne i idrettsparken
■ Klubbhus er nabo med garderober og fasiliteter som banen trenger
■ Styrer selv bruken av bane/klubbhus
■ Redusere byråkrati og lager korte linjer til brukere i nye Asker
■ Reduserer administrasjon av avtaler med kommunen
■ Friidrettsbanen har relativt lave driftskostnader
■ Friidrettsbanen kan gi leieinntekter
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Ikke med i avtalen – her er en risiko

Behov for dispensasjoner til reguleringskartet før salg
■ G/s-vei og støyvoller plasseres hvor hensiktsmessig og gir best effekt
■ Klubbhusets plassering sentralt i anlegget med 2 etasjer
■ Hensynsonen mellom kirken og fotballbanen justeres for å få plass til

atkomst (Mulighetsstudien har allerede brukt av hensynsonen)
■ Boligveien justeres for å skape plass til en 11’bane langs Borgenveien
■ Grensen mot urnelunden optimaliseres for en best mulig utnyttelse av

området mellom kirken og friidrettsbanen
■ Reguleringsbestemmelsen om type kunstgress skal fravikes og

justeres basert på tilgjengelig erfaring og dokumentasjon
■ Støybestemmelsene endres til et akseptabelt nivå for gjennomføring

av idrettsaktivitet og det må være tillatt å bruke høytaler etter kl 20:00.
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Positive aspekter ved forslag til Revidert avtale
- som er avvist
Skiklubben

Ikke med i avtalen – og derfor mer arbeid
og lavere gevinst til Skiklubben.

■ Mulighet for større gevinst
■ Gevinsten er klar ved salg og kan bidra til drift
■ Enklere å administrere, mindre oppfølging – viktig for frivillig organisasjon
■ Synligjør Skiklubbens bidrag til Askeridretten

Kommunen
■ Vesentlig lavere risiko og er sikret overskudd
■ Mindre oppfølging
■ Øker muligheten for at medlemmene velger å selge

Kjøper
■ Får kontroll med fremdriften og kan prise med mindre risiko
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Fordeling av salgsummen*

Ikke med i avtalen – reduser gevinst

■ Kommunen har ikke juridisk rett til bruk av strøkspris (innrømmet i brev)
■ Strøkspris er OK for Kommunens tomter i randsonen av Eiendommen
■ Strøkspris for Askerparken og Drengsrudbekken kan tilbakevises med

mange argumenter – her er noen:
■ Askerparken har bare verdi som park og vassdrag – også i framtiden
■ Men Fotballstadion C6 og C7 (ASK eier 100 %) har høyere verdi
■ Regulering av parken var ikke essensiell for regulering av Eiendommen –

bare mindre justeringer er gjort
■ Største saken er Elvelys behov for dam og ny bekk

■ Området med park, bekkedal og veiskråninger har et areal tilnærmet

Eiendommen og påvirker gjennomsnittsprisen enormt i forhold til
kommunens reelle verdier
* Notater gir mer detaljer
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Ikke med i avtalen – reduserer gevinst

Kjøper bygger Drengsrud Idrettspark

- maksimalisere salgssum og reduserer risiko
■ Vesentlig større sikkerhet for gevinst for Skiklubben og kommunen
■ God spesifikasjonen lages i forprosjekteringen før salg
■ Har tid mens vi venter på erverv av Kollen - en forutsetning for salg

■ Er gevinsten for liten og driftskostnader for høy – så blir det ikke salg
■ Beslutningen tas når tiden er «moden»

■ Mindre komplisert oppfølging og stor trygghet på fremdrift
■ Reduserer samarbeidet med kommunen i gjennomføringsfasen
■ Mulighet for større gevinst:
■ Kommunenes prosjekter har ofte høyere kostnader og tregere prosess
■ Kjøper av Føyka kan gi bedre pris fordi kjøper får kontroll på framdriften og

kan prise med mindre risiko
■ Mange nok konkurrenter

■ Kjøper har tid til å bygge idrettsparken mens Føyka planlegges
■ Kjøper er opptatt av god framdrift for å få flyttet Skiklubben
■ Skiklubben kan gi oppdrag til profesjonelle for å følge opp Kjøper
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Vedlegg 2
Askermodellen

46
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Annet kommunal tilskudd til Skiklubben er kr. 230 000

«Askermodellen» - tilskudd til drift av fotballbaner
■ Drift av fotballbaner er overlatt til klubbene

Skiklubben disponerer men vanlig å
samarbeide med andre klubber.

■ Kommunen krever at «Klubb eier banedekket»
■

uavhengig om banen i utgangspunktet var kommunal eller privat finansiert

■ Kommunen gir driftstøtte pr. m2 kunstgress. Føyka -11 banen:
■ 40% av kostnadene ved å drifte banen er støtte fra kommunen
■ 60 % av kostnadene må tas inn gjennom baneleie (vinter) og bidrag fra

brukerne (aktivitetsmidlene)
■ Klubbene finansierer 100 % av nytt banedekke hvis skiftes før det har

gått 10 år
■ Føyka 11-bane er på sitt tredje dekke i driftsår 14

■ Klubbene finansierer 1/3 av nytt banedekket ved skifte etter 10 år
■ Spillemidler og kommunen finansierer 2/3

■ Analysen for Drengsrud tar utgangspunkt i skifte hvert 10 år
■ Kostnaden må avsettes årlig og fordeles over antall år.
■ Hvis slitasjen er som på Føyka-11 betyr det ekstra kost ca 0,5 mill pr år.
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Vedlegg 3
Reguleringsplan for Føyka - § 4.2.2
Info og kommentarer
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Reguleringsbestemmelsen: § 4.2.2 Tiltak knyttet til idrettsutøvelse
I delområdet kan kommunen tillate tiltak for å opprettholde Føyka
som område for idrettsutøvelse frem til utbyggingsfase.
Slike tiltak skal ikke vanskeliggjøre realisering av
områdereguleringsplanen.
Med tiltak menes også oppføring av enkle bygninger og tekniske
innretninger som har naturlig tilknytning til idrettsutøvelse, og som
lokaliseres i områder avsatt for byggeformål.
Slike tiltak ansees ikke å vanskeliggjøre realisering av planen.
Kommentar:
Reguleringsbestemmelsen er klare ved at det kan bygges på Skiklubbens
eiendom (bortsett fra i grøntområder) så lenge det ikke
vanskeligjør/umuliggjør gjennomføring av områdeplanen i framtiden.
Et klubbhus vil falle inn under betegnelsen enkle bygg sammenlignet med
hva områdeplanen tillater. Det er uproblematisk å fjerne et bygg for å
transformere et område – det er et økonomisk spørsmål som angår en
kjøper av skiklubbens eiendom.
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Flere kommentarer til § 4.2.2
■ Det er Skiklubbens klare oppfatning, fra alle involvert i prosessen og

samarbeidet i de siste 10 år, inkludert Forhandlingsutvalget og
utvalgets mandat:
■ det har vært en klar forutsetning at klubben kunne ende med å si nei til å

flytte og dermed ville fortsette å drive sin virksomhet som nå på Føyka
■ Det var formålet med forhandlinger om § 4.2.2
■ Skiklubben var veldig i tvil om den skulle akseptere at forslaget til

regulering ble fremlagt og behandlet FØR flytte-spørsmålet var
avklaret og det var derfor viktig å få lagt et klart grunnlag for at en slik
situasjon kunne oppstå og at det ikke skulle hindre klubben i videre
drift på Føyka. Det var ikke en midlertidig situasjon man da tenkte på
■ Kommunen var klar over at et nei ville bety at Skiklubben vil bli på

Føyka i lang tid. Skiklubbens mulighet for tiltak som klubben trenger
for videre drift må derfor tolkes vidt, se referat fra Føyka/Elvely
Styringsgruppen, nr. 45 datert 04.11.2015
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