Protokoll ekstraordinært årsmøte GIF 2008-02-19.
1. Åpning
Hovedleder Kjetil Føreid ønsket velkommen til de fremmøte. Saksdokumenter til ekstraordinært
årsmøte ble utlevert.

2. Godkjenne de stemmeberettigede
9 stemmeberettigede møtte.

3. Godkjenne innkallingen og sakslisten
Innkalling til ekstraordinært årsmøte ble godkjent. Innkalt iht lovverket, med kunngjøring i
lokalpressen den 5. februar, på våre internettsider og ved oppslag her i Trondalen.

4. Valg av dirigent, sekretær samt 2 repr. til å skrive under protokollen
Som dirigent ble Kjetil Føreid valgt
Som sekretær ble Wenche Winther valgt
Til å skrive under protokollen ble Eilev Pettersen og Tormod Hermansen valgt

5. Sak: Forhøyet egenandel for bygging av kunstgressbane
Først litt historikk
Den 2. nov 2006 ble det gjennomført et ekstraordinært årsmøte i Gresvik IF som også hadde
kunstgressbane som sak. Og det ble besluttet at GIF kunne finansiere inntil 1 million til bygging av
kunstgressbane. Regnestykket i dag er noe forhøyet.
Det må tas høyde for et påslag som en følge av opptransing fra 220V til 400V. Det er anslått en kostnad
på kr 35’ for dette. Likeledes er vi usikre på om innvendig oppgraderinger i vårt el-anlegg kan medføre
noen ekstrakostnader. I anbudet er det beregnet 6 stk 16 m høye master. Det er anbefalt at mastenes
høyde økes til 18 m, noe som vil forbedre lyskvaliteten. Dette vil medføre en ekstrakostnad på kr 20’.
Derimot vil vi få fratrekk for å gjenbruke ballfangernettet mot nord (50’) og ikke gjerde inn langsiden
inn mot fjellet og kortsiden mot nord (ukjent hvor mye dette vil beløpe seg til). Spillerbokser og tribune
er ikke inkludert i tilbudet. Dette er noe vi bør kunne få til på dugnad. Det er søkt Sparebankstiftelsen
om kr 150’ til blant annet dette.
Kostnader for Gresvik blir
Spillemidl Spillemidler 1/3 av bruttokostnad
Tilskudd fra Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommunes bidrag MVA-kompensasjon
Egenandel fra Gresvik IF
Sum kostnader GIF-banen





2 020 860,25
1 200 000,00
1 212 516,75
1 629 205,75
6 062 583,75

Hva får vi så for denne investeringen?
En inngjerdet, flombelyst kunstgressbane med spillerflate på 64 x 100 m. Godkjent for spill til og med
1.div. og ellers med de krav som NFF setter til utbetaling av spillemidler
Bortkjøring/opplegging av overskuddsmasse i en voll mot nord og øst.
Flytting av overvannsledningen utenfor spillerflaten






Driftsavtale med Fredrikstad kommune som skal stå for driften av banen i 10 år. Etter dette overtar
GIF eierskap og drift/vedlikehold. Noe oppryddingsarbeid rundt spillerflaten må vi påregne og
gjennomføre på dugnad.
Vi kan ikke drive utleie av banen, men står fritt til å inngå andre avtaler om inntektsbringende tiltak
Minimalt dugnadsarbeid er planlagt
Oppstart 20. februar – ferdig 1.august.

6. Endring av protokollvedtak fra 20 nov 2006
a) Vedtak: Det ekstraordinære årsmøte gir hovedstyret fullmakt til å avsette inntil kr 1.8 mill av
oppsparte midler samt låneopptak til kunstgressprosjektet i Trondalen.
b) Hovedstyret gis fullmakt til å inngå en drifts- og vedlikeholdsavtale med Fredrikstad
kommune.
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