Årsmøtesak – Investering i og bygging av lager/garasje
Det vises til fjorårets årsmøtesak der fullmakt til styre for disponering av avsetning og
oppspart kapital til bygging av garasje i samarbeid med ETF Fotball ikke ble gitt. Årsmøte
krevde ekstraordinært årsmøte for å behandle et mer konkret forslag med
kostnadsberegning. I løpet av 2017 har det ikke blitt aktuelt med bygging for ETF Fotball,
men det er avholdt et par møter der alternativ er diskutert. Fotballen har landet på en
løsning med bygging bak ny tribune som er planlagt mot øst. Det var noe vi i første omgang
sa ja til å samarbeide om, men ut fra de erfaringer vi har gjort nå i vinter så er det flere
grunner til at vi nå ikke kan være med på en slik løsning. Disse er:
- Størrelsen er langt over det vi har behov for
- Kostnadene blir uforholdsmessig høye (vår andel stipulert til ca 400 000)
- Avstanden til garasje/utstyrslager blir uhensiktsmessig spesielt når vi får slike snøvintre
som nå. I tillegg har vi sett utfordringene med brøyting/fresing av fotballbanen som fører til
mye gummikuler i området der vi må kjøre traktor og utstyr.
Stian Fuglehaug og Bjørn Huus har sett på alternativ lagerbygning plassert i området der
teltet står nå. Størrelse 6 x 8 meter med effektiv takhøyde på 3 meter. Det alternativet en
har sett på er lagerhaller som benyttes mye i landbruket. Kostnaden vil bli på mellom kr 80 –
90 000 + grunnarbeid med ringmur eller såle. Det vil si langt under halvparten av kostnadene
som den andre løsningen er stipulert til. Og som nevnt, betydelig mer praktisk for vårt
formål.
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet støtter styrets forslag om å bygge lager og garasje nordøst for skøytebanen i
området der teltet står nå. Bruk av grunn og avklaringer rundt eier-, drifts- og
vedlikeholdsansvar gjøres med ETF Allianse. Planen er å ferdigstille bygget innen
oktober/november 2018. Styret nedsetter en byggekomité med en byggeleder i etterkant av
årsmøtet. Oppspart kapital og avsetning på årets budsjett benyttes til finansieringen.

