ÅRSBERETNING 2018

Styrets sammensetning
Leder: Johnny Duedahl
Nestleder: Tore Moger
Anlegg og Drift: Jan Trygve Olsen
Styremedlem fotball: Christian
Ødegård
Styremedlem tennis: Magnus
Wrahme

Revisor
Agder-Team Revisjon AS

Litt om året som har gått
I 2018 var det 60 år siden Nesøya
Idrettslag (NIL) ble stiftet og det
ble feiret i stor stil i september
2018 på samme dag som Nesøyaløpet gikk av stabelen! Flott vær,
mange mennesker og celebert
besøk av Per Ravn Omdal som
snakket varmt om arbeidet med
Fair Play i regi av både norske
og internasjonale fotballforbund,
gjorde dette til en minneverdig
dag.
Aktivitetsnivået i idrettslaget er
fortsatt høyt selv om det har vært
noe lavere deltakelse i 2018 sammenlignet med 2017. Vi har mange
aktive barn og voksne, og mange

engasjerte foreldre, som kontinuerlig benytter seg av vårt tilbud og
som også bidrar til at vi kan ha et
så godt tilbud til våre medlemmer
som vi allerede har. Det samlede
tilbudet i vårt nærområde er dog
bredt og «konkurransen» mellom
klubbene og til dels også SFO, er
økende, noe som gjør det litt mer
krevende å holde barn og voksne
aktive i vårt idrettslag.
Arbeidet med å tydeliggjøre
hva slags tilbud NIL har til våre
medlemmer har fortsatt gjennom
hele 2018 og her har fotballen vært
en viktig pådriver. Fotballen i NIL
har jobbet målrettet for å bli sertifisert som Kvalitetsklubb, noe som
forventes å skje ila 2019. Dette
arbeidet har vi som fleridrettsklubb tenkt å bygge videre på slik
at organiseringen av hele idrettslaget kan gjennomføres på samme
«lest» som for fotballen, dog med
de nødvendige tilpasninger som
kreves ift de enkelte idrettene og
for oss som fleridrettslag.
Alle våre idretter har gjennomført
nok et godt idrettsår. Vi har mange
aktive barn som er engasjerte og

flinke, og mange av disse gjør det
også godt i lokale og nasjonale arrangementer. Og viktigst oppi det
hele – disse viser alle god sportsånd og sunne verdier, og gjør at vi
på Nesøya blir ekstra stolte av våre
utøvere.
Vi organiserer selv, for å nevne
noe, friidrettsstevner- og løp, håndballcuper, tennisturneringer og
sommercamper for fotball, tennis
og seiling. I tillegg arrangeres hvert
år Nesøya Rundt på 1. mai, et arrangement som skaper mye engasjement hos både store og små. Ift
sistnevnte arrangement så var ikke
været helt på vår side i 2018, og
det gjorde at deltagelsen var betydelig lavere enn for foregående
år. Det får vi dessverre gjort lite
med. Uansett – det å gjennomføre
slik arrangementer hadde ikke vært
mulig hadde det ikke vært for de
mange foreldrene og foresatte
som stiller opp som kioskvakter,
løypeansvarlige, oppmenn, trenere, sjåfører, styremedlemmer osv.
Nesøya Idrettslag takker alle frivillige for den flotte innsatsen som er
lagt ned i 2018.
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Vi har fast ansatte trenere på
heltid for tennis og fotball i tillegg
til at vi gjennom året har hatt
administrasjons- og informasjonsansvarlig i en 70% stilling. Utover
dette har vi 3 deltidsansatte ressurser som dekker områder som
medlems-håndtering, påmeldinger, regnskap osv. samt ansatte
med ansvar for de ulike akademiene. Anlegget vårt krever jevnlig tilsyn og vedlikehold og det
utføres av en fast ansatt på 40%
basis. Vi mener at arbeidsmiljøet
er godt og sykefraværet er meget
lavt.

med Asker kommune og Asker
Idrettsråd knyttet til forskjellige
forhold rundt drift av idrettslaget
og av idrettsanlegget i Ridder
Flemmings vei. En av hovedsakene som har vært fulgt opp også i
2018 er ny driftsmodell av idrettsanlegg i Asker kommune, hvorpå
en ny modell nå er omforent med
Asker kommune og satt i drift.
I tillegg har vi hatt kontinuerlig
dialog omkring håndtering av
granulat på kunstgressbanene
våre. NIL er svært godt fornøyd
med samarbeidet med kommunen.

I 2018 har vi endelig fått ferdigstilt
og tatt i bruk Tennishuset som ligger sentralt plassert nært opp mot
både utebaner og boblehallen.
Tennishuset inneholder oppholdsrom, kontor, garderobe samt dusj/
toalett og forventes å bidra positivt til utviklingen av tennismiljøet
og driften av tennis på Nesøya.
I tillegg fikk vi også, med god
hjelp fra Asker kommune, asfaltert
området rundt Tennishuset slik at
vi nå i 2019 forhåpentligvis klarer
å få på plass minitennisbaner og
uteområder generelt.

Økonomi

Aktiviteter/grupper
Per i dag driver NIL med følgende
aktive idretter (ref. årsrapport for
hver av disse gruppene):
• Fotball
• Friidrett
• Seiling med både joller og brett
• Håndball
• Tennis
• Allidrett
• Innebandy
• Ishockey

Deltakelse i andre møter
og organisasjoner
Representanter fra NIL har i år
som i fjor hatt jevnlig dialog
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Samlede inntekter for 2018
utgjorde kr 7 560 000, som var
noe lavere enn for regnskapsåret
2017 (kr 8 194 000). De største
bidragsyterne er fortsatt fotball
og tennis, som utgjør mer enn
halvparten av denne inntekten.
Lavere aktivitet innenfor fotball
og tennis, herunder også akademiene på vårparten i 2018, er de
viktigste årsakene til de reduserte
inntektene.
Driftskostnadene endte på kr 7
882 000, som var en økning på
drøye 4 % fra fjoråret. Økningen
skyldes i all hovedsak høyere
lønnskostnader, høyere kostnader til gass og strøm samt økte
kostnader til vedlikehold. Lavere
inntekter og høyere kostnader
medfører dermed at driftsresultatet før avskrivinger i 2018 er
svakere enn året før. For 2018 ble
driftsresultatet før avskrivinger på
kr -322 000, noe som var ned hele
kr 966 000 fra 2017-resultatet som
endte på kr 644 000.
Avskrivninger i 2018 er noe
høyere enn i 2017, forårsaket av
fullt år med avskrivning for Tennishuset.
Netto finanskostnader fortsatte å
falle i 2018 i takt med et fallende
rentenivå og lavere rentebærende

gjeld. Dermed endte årsresultatet
for 2018 på kr -1 744 000, noe
som er svakere enn det negative
resultatet i 2017 på kr -635 000.
Likviditeten under 2018 har vært
under press grunnet redusert
aktivitet og reduserte inntekter. Vi
forventer dog økt aktivitet samt
utbetaling av MVA-kompensasjon
og spillemidler for Tennishuset i
2019, hvilket skal bidra positivt til
klubbens likviditet.
Bokført egenkapital var ca kr
2,8 millioner, mens utestående
rentebærende lån fra Kommunalbanken utgjorde kr 8,9 millioner
ved årsslutt.
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.

Medlemstall
Antall medlemmer pr 31. desember 2018 var totalt 1 233 mot 1
400 for 2017 og fordeler seg slik
aldersmessig:
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Medlemstall 2018 (2017)
Kvinner
Menn
Totalt

Kvinner
Menn
Totalt

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år +

TOTALT

27 (45)
41 (54)
68 (99)

167 (188)
245 (235)
412 (423)

103 (117)
169 (180)
272 (297)

10 (7)
47 (51)
57 (58)

149 (205)
275 (318)
424 (511)

456 (562)
777 (838)
1233 (1400)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

383
595
978

403
599
1002

518
690
1208

537
675
1212

498
802
1300

509
643
1152

550
834
1384

562
838
1400

456
777
1233

					

Johnny Duedahl
Styreleder

Christian Ødegård
Styremedlem

Nesøya, 5. februar 2019

Tore Moger
Nestleder

Jan Trygve Olsen
Anlegg

Magnus Wrahme
Styremedlem
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