
   
 

Årsberetning Holmen IF – 2018     

Hovedforeningen 

Så er idrettsåret 2018 historie og tiden er inne for en oppsummering. 

Som tidligere er det i gruppene den store aktiviteten foregår og deres årsberetninger følger. 

Haslestad regnskap og Nina Skjærmoen gjør en meget god jobb med klubbens regnskap. Det føres 

egne avdelingsregskap for gruppene og hovedforeningen. Dette har medført betydelig forbedret 

kontroll over økonomien.  

Daglig leder Magnus Nielsen har gjort en fantastisk jobb og fått på plass en driftsavtale med 

kommunen om leie av grunnen etter eie/leie-modellen. Dette medførte at fotballgruppen fikk lagt 

nytt kunstgress dekke, nye gjerder og utvidet asfalt kanten mot skogen. Dette gir mye mer plass til 

lagring av snø slik at man ikke måker snøen/gummigranulat utenfor asfaltkant.  

I tillegg til nytt dekke ble en lekkasje i undervarmen reparert og banen rettet av pga setninger. 

Økonomisk likebehandles alle klubbene med kunstgressbaner og drifttilskuddet er basert på 

nøkkeltall. For fotballgruppen betyr dette ca. 200000,- mer i driftstilskudd. 

Arbeidet med nytt klubbhus har også vært i fokus. Etter flere møter med plan og bygg i kommunen 

ble det avdekket at den gamle hoppbakken som ikke har vært i bruk på mange ti-år var blitt satt på 

en liste over kulturminner. Magnus forhandlet frem en løsning hvor klubben «leier» arealet der 5-er 

banen ligger. Denne tomten ligger sentralt mellom alle banene og vil være mye enklere å bebygge. 

Klubbhus prosjektet har stått stille i påvente av en tomteavklaring samt en justering av husets 

størrelse. Vi har blitt forelagt et forslag fra Eide Bygg med en budsjettpris på ca. 10 mill. 

Holmen IF ble forespurt av Asker idrettsråd om å drifte BUA ordningen for utlån av sportsutstyr. Det 

ble satt opp to brakker ved P-plassen mot Skeidarbygget. BUA er åpen to dager i uken. 

Daglig leder Magnus Nielsen sa opp sin stilling i august. Magnus har utvist stor fleksibilitet og har gitt 

styret all tid for å få ansatt ny daglig leder. 

Magnus har vært en fantastisk ressurs og hans erfaring har lagt til rette for at hans etterfølger kan 

fokusere på klubbutvikling. 

Vi retter en stor takk til Magnus for hans innsats for klubben og håper vi kan benytte hans 

kompetanse i andre sammenhenger. 

Styret retter også en stor takk til våre sponsorer som gir oss kjærkomne bidrag som igjen gir oss 

muligheten til å skape et fantastisk godt idrettsmiljø på Holmen. 

Frivilligheten er fortsatt en viktig pilar i klubbens arbeid. Det nedlegges totalt mange tusen timer av 

foreldre og foresatte ved dugnad, trening og arrangement. Klubben har også flere ildsjeler som til 

tross for at de ikke lengre har egne barn i aktivitet, gjør en fenomenal innsats for å skape en trygg og 

god idrettsarena for våre barn og unge. Styret retter en stor takk til samtlige som er med på å dra 

«lasset».  

  



   
 

Til slutt vil styret takke samtlige bidragsytere, foreldre og frivillige som skaper et flott miljø for våre 

barn og unge. Uten dere frivillige går ikke klubben rundt. 
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