
HOVEDSTYRETS BERETNING FOR GRESVIK IDRETTSFORENING 2009 

Hovedstyret i Gresvik Idrettsforening har i perioden 2/3-2009 til 1/3-2010 bestått av Kjetil 

Føreid (leder), Wenche Winther (nestleder), Ingrid M. Sandrud (kasserer), Svein Thoresen 

(sekretær), Jan Simensen (styremedlem), Morten Johannessen (styremedlem fotball), 

Robert Ruud (styremedlem håndball) og Morten Karlsen (styremedlem barneidrett). 

Kontrollkomiteen har bestått av Tormod Hermansen og Einar Kristiansen. 

Daglig leder har vært Morten Helminsen (ansatt). Foreningen har ikke hatt revisor, noe 

som ikke er pålagt for vår type virksomhet.  

Gresvik Idrettsforening hadde pr 31 desember 2009 totalt registrert 694 medlemmer, 

fordelt på  348 aktive i fotballavdelingen, 122 aktive i håndballavdelingen og 99 aktive i 

barneidrettsgruppen. I tillegg hadde foreningen 125 trenere, lagledere,  tillitsvalgte og 

støttemedlemmer (passive medlemmer). 

 

STYRETS ARBEID 

Hovedstyret har i perioden hatt 10 styremøter.  I tillegg har det vært løpende epost-

kontakt internt i styret når det har vært nødvendig å ta raske avgjørelser.  Hundrevis av 

saker er blitt behandlet og referert i valgperioden og det har nok en gang vært et år preget 

av stor aktivitet. Hovedstyret legger stor vekt på full åpenhet hele klubben gjennom og vil 

spesielt henlede oppmerksomheten på våre nettsider www.gresvikif.no.  I tillegg til 

løpende informasjon, ligger det her referater fra alle møter i hovedstyret og i hver enkelt 

avdeling. Av saker som har hatt stor betydning for foreningens drift, vil vi bemerke 

følgende: 

Boligutbyggingsplanene i Trondalen 

Høsten 2007 ble Gresvik Idrettsforening varslet om at planer fra 2004 om boligutbygging i 

Trondalen, igjen var tatt frem. Etter relativt liten fremdrift i planene i løpet av 2008, har 

det i løpet av 2009 skjedd svært mye i denne saken. Opprinnelig ble foreningen varslet om 

at utbygger ville bruke den smale Trondalsveien til hovedadkomstvei til det planlagte 

boligfeltet. Deretter kom et forslag om å legge veien mellom vår hovedmatte og 

tribunefjellet i Trondalen slik at hovedmatten måtte flyttes vestover. Begge disse 

forslagene ville gi så store negative konsekvenser for vårt anlegg og vårt ideelle arbeid at 

vi ikke ville gi vår aksept til planene. Vi protesterte kraftig gjennom alle relevante kanaler. 

Fra høsten 2009 ble det klart for oss at utbygger ønsket et mer konstruktivt samarbeid og 

gjennom tilnærmet løpende kontakt gjennom en lengre periode, er det nå klart at det nye 

boligfeltet vil få sin veiløsning over fjellet øst for vår hovedmatte i Trondalen. Samtidig har 

utbygger bekreftet at Gresvik IF vil bli tilgodesett med kompenserende tiltak i en for oss 

betydelig grad. Når utbyggingsplanene er godkjent av Fredrikstad kommune, vil det etter 

http://www.gresvikif.no/


hvert bli skrevet en avtale mellom utbygger og Gresvik IF om hvilke konkrete tiltak vi skal 

tilgodeses med. Et samlet hovedstyre har konkludert med at vi har fått redusert de 

opprinnelige skadevirkningene til et minimum og at vi ikke kan stille oss på bakbeina 

lengre for bruken av et område som ligger utenfor våre tomtegrenser. Vi kunne da ha 

risikert at utbygger hadde fått kjørt gjennom sine planer i planutvalget uten noen form for 

kompensasjon til oss. Som en konsekvens av denne enigheten har vi meddelt Fredrikstad 

kommune at vi ikke lengre er motstandere av planene. Men vi har kommunisert til 

politikerne i planutvalget, som pr. dato ennå ikke har behandlet utbyggingsforslaget, at vi 

ønsker at utbyggingen i Trondalen vurderes i et større perspektiv i forhold til bruken og 

utnyttelsen av Gressvikmarka. 

 

Grasrotandelen 

Foreningen har i løpet av året gjennomført flere aksjoner hos tippekommisjonærer for å få 

flest mulig spillere til å ”gi” sin grasrotandel til Gresvik IF. Dette har gitt gode resultater og 

ditto inntekter, men potensialet for å verve flere spillere er fortsatt meget stort. Vi 

benytter derfor også årsberetningen til å be våre medlemmer og venner om å oppgi 

Gresvik IF som sin grasrotandel-mottaker. Som kjent koster ikke dette spilleren noe, 

verken i innsatsen eller i utbetaling av premier. 

GIF-cupen 

Den årlige fotballturneringen for unge fotballspillere ble på vanlig måte arrangert over en 

helg i slutten av august med godt resultat. I likhet med tidligere år ligger antall spillere helt 

på maksimalt av hva vi kan arrangere og vi fikk igjen ros fra mange for god gjennomføring. 

Store deler av klubbens medlemsmasse stiller på en eller annen måte opp disse to dagene 

og dette er med på å styrke samholdet i klubben. Samtidig gir turneringen oss et 

kjærkomment overskudd som kommer vårt ungdomsarbeide til gode. Overskuddet i 2009 

ble på 135 000 kroner. 

Økonomi 

Hovedstyret har i 2009 hatt spesielt fokus på den økonomiske situasjonen og det er med 

stor glede vi kan legge frem et overskudd på ca 160 000 kroner i perioden mot et 

underskudd på rundt 800 000 kroner på forrige årsmøte. Altså har Gresvik idrettsforening 

klart å snu økonomien med 1,1 mill kroner på ett år! Hovedstyret vil gi en spesiell honnør 

til daglig leder som i samarbeid med kasserer har vært den drivende kraften for å få til 

dette. Det er også stor grunn til å takke våre avdelinger og lag for den nøkternhet som er 

vist i 2009.  

 

 



Nærmiljøtiltak i Trondalen 

Gresvik IF har i perioden mottatt 100 000 kroner fra en DnbNor-stiftelse til nærmiljøtiltak i 

Trondalen. Vår plan er å lage en aktivitetsløype med forskjellige apparater beregnet på 

barn. Apparatene er bestilt og vil bli montert opp i løpet av første halvår i 2010. Vi tror 

dette tiltaket er med på å styrke Trondalens popularitet som både et godt sted å være og 

et godt utgangspunkt for turer i Gressvik-marka. 

Måldokument 

I løpet av perioden er det foretatt en grundig gjennomgang av del 1 i GIF-guiden. Dette 

arbeidet vil bli avsluttet i løpet av første halvår i 2010 og vil gi foreningen et viktig 

måldokument som klargjør våre visjoner og ønsker og hvordan vi skal opptre for å nå disse 

målene. 

 

 

Gressvik, 1. Mars 2010 

 

 

Kjetil Føreid, leder                                                         Svein Thoresen, sekretær 

 

 


