ÅRSBERETNING 2020

Litt om året som har gått
Nesøya Idrettslag (NIL) ble stiftet i
1958 og idrettsåret 2020 var således
vårt 63. driftsår. Dette året går inn i
historiebøkene som sannsynligvis det
mest spesielle året i idrettslagets historie.

Året har vært preget av først høy aktivitet, så ingen aktivitet (i alle fall
ikke idrettslig), permitteringer, fullstendig inntektsbortfall og full stans
på alle områder. Vi valgte å holde
noen ytterst få ressurser i arbeid i
mars og april, primært for å kunne gi
tilstrekkelig med informasjon til våre
medlemmer men også for å kunne
planlegge for oppstart av aktiviteter
når det lot seg gjøre igjen. Disse ressursene arbeidet også aktivt med å
følge opp ulike søknadsprosesser ift
kompensasjon for tapte inntekter.
Alt dette var etter vår mening riktig
å gjøre og vi har, etter vår mening,
kommet sterkt ut av den krevende
perioden som var i mars, april og mai
2020. I denne forbindelse må vi også
trekke frem en særdeles hyggelig telefon som kom «ut av intet» - da en av

våre medlemmer ringte og fortalte at
hennes arbeidsgiver, Ferd-konsernet,
ville gi Nesøya Idrettslag kr 200 000
som gave. Da blir man rett og slett
«satt ut» - og samtidig veldig glad!
Tusen takk!

Aktivitetsnivået i idrettslaget er, til
tross for et krevende 2020, fortsatt
høyt. Vi har et bredt tilbud til både
barn og voksne, både organisert
gjennom NIL men også egenorganisert, og selv om «konkurransen» fra
andre klubber, SFO og andre aktivitetstilbud er stor, så velger fortsatt
veldig mange å benytte seg av et eller
flere tilbud hos NIL – det setter vi stor
pris på og det er også viktig for at vi
skal kunne opprettholde og utvikle
de aktivitetene vi har.

I et «normalår» så organiserer vi selv,
for å nevne noe, friidrettsstevner- og
løp, håndballcuper, tennisturneringer
og sommercamper for fotball, tennis
og seiling samt fotballcup. I tillegg
arrangeres hvert år Nesøya Rundt på
1. mai, et arrangement som skaper
mye engasjement for både store og
små. Sistnevnte arrangement er et
lavterskeltilbud til familier som da

får muligheten til å bli bedre kjent
med Nesøya, kan prøve seg på både
enkle og utfordrende oppgaver på
ulike steder rundt om på Nesøya og
man kan også vinne flotte premier fra
våre mange sponsorer. Vi håper at vi
ila 2021, eller i alle fall senest i 2022,
vil kunne gjennomføre alle slike arrangementer nok en gang. Det gleder
vi oss til!

Vi er helt avhengig av våre ansatte for
å kunne gjennomføre alle de aktivitetene som skjer i regi av NIL. I 2020 så
har vi hatt fast ansatte og/ eller innleide trenere på heltid for tennis og fotball i tillegg til at vi gjennom året har
hatt administrasjons- og informasjonsansvarlig i en minimum 70% stilling.
Utover dette har vi 2 deltidsansatte
ressurser som dekker områder som
medlemshåndtering, påmeldinger,
regnskap osv samt ansatte med ansvar for Camp Nesøya. 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.

Vi er også helt avhengig av de utallig
mange foreldrene og foresatte som
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stiller opp som oppmenn, trenere, på
kioskvakter, kakebakere, styremedlemmer osv. Tusen takk til alle dere for
flott innsats i 2020.

Anlegget vårt, som nå består av
11er- og 7er-bane for fotball, friidrettsanlegg, basketbane, Tuftepark,
ballbinge, 3 tennisbaner ute, 3 tennisbaner inne i boblehall, Tennishuset og
Klubbhuset i tillegg til anlegg for seiling og vannsport på Hvamodden, er
generelt sett i god stand og vedlikeholdes fortløpende. I 2021 vil vi, mest
sannsynlig, skifte ut kunstgresset på
11er-banen som følge av slitasje etter
mer enn 12 års bruk. Utover dette vil
vi gjøre noen mindre oppgraderinger
omkring tennisanlegget samt inne og
ute i Klubbhuset.

ttet til forskjellige forhold rundt drift
av idrettslaget og av idrettsanlegget
i Ridder Flemmings vei. Det har ikke
vært noen saker av større karakter i
2020 utover gjennomføring av kommunesammenslåingen som vi ikke
forventer skal påvirke oss i negativ
forstand i overskuelig fremtid.

Økonomi
Samlede inntekter for 2020 utgjorde
kr 8 970 000, som var en del høyere
enn for regnskapsåret 2019 (kr 8 603
000). Økningen er preget av et lavere aktivitetsnivå enn foregående
år som igjen er kompensert av ulike
tilskuddsordninger knyttet til bortfall
av inntekter som følge av Covid19pandemien.

Årsresultatet for 2020 endte på kr 369
000.

Likviditeten i 2020 har vært tilfredsstillende og vurderes ved årsskiftet
som tilstrekkelig ift klubbens
nåværende drift.

Bokført egenkapital var kr 2,8 millioner ved utgangen av året, mens
utestående rentebærende lån fra
Kommunalbanken utgjorde kr 7,6
millioner ved årsslutt.

Årsregnskapet er utarbeidet under
forutsetning om fortsatt drift.

Medlemstall
Aktivitet/ grupper
Per i dag driver NIL med følgende aktive idretter (ref. årsrapport for hver av
disse gruppene):
•

Fotball

•

Friidrett

•

Seiling

•

Håndball

•

Tennis

•

Allidrett

•

Innebandy

•

Ishockey

Deltakelse i andre møter
og organisasjoner
Representanter fra NIL har i år som
i fjor hatt jevnlig dialog med Asker
kommune og Asker Idrettsråd kny-
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Driftskostnadene endte på kr 7 241
000, som var en reduksjon på kr 290
000 fra fjoråret. Endringen er i hovedsak forårsaket av lavere kostnader
som følge av lavere aktivitetsnivå og
forskjøvet anskaffelser, igjen som en
følge av Covid19.

I sum så endte året 2020 opp med et
positivt driftsresultat før avskrivinger
på kr 1 729 000.

Avskrivninger i 2020 er noe høyere
enn i 2019, forårsaket av investeringer
i utstyr foretatt i 2020.

Netto finanskostnader er lavere i 2020
sammenlignet med 2019, hvilket skyldes lavere rentenivå og lavere rentebærende gjeld.

Antall medlemmer pr 31. desember
2020 var totalt 1 253 mot 1 172 pr. 31.
desember 2019 og fordeler seg slik aldersmessig:
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Medlemstall 2020 (2019)
Kvinner
Menn
Totalt

Kvinner
Menn
Totalt

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år +

TOTALT

24 (26)
55 (63)
79 (89)

183 (168)
237 (222)
429 (390)

117 (103)
194 (168)
311 (271)

9 (10)
36 (38)
45 (48)

156 (142)
242 (232)
398 (374)

489 (449)
764 (723)
1253 (1172)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

403
599
1002

518
690
1208

537
675
1212

498
802
1300

509
643
1152

550
834
1384

562
838
1400

456
777
1233

449
723
1172

489
764
1253

Nesøya, 15. februar 2021

Johnny Duedahl
Styreleder

Johanna Agebrink
Nestleder

Heidi Bendoni
Økonomiansvarlig

Christian Ødegård
Styremedlem (Fotball)

Tore Moger
Anlegg

Magnus Wrahme
Styremedlem (Tennis)
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