
       
 

 

Møtereferat for: 

Hovedstyret 

Møtenummer: 

7/20 

Dato/ tid: 

29.06.20/ 20.30 

Sted: 

Zoom 

Møteleder: 

Morten Jelsa 
Referent: 

Guri Bratland 

Deltakere: 

Morten Jelsa, Glenn Skretting, Marianne Sør-

Reime, Ken Tore Tunheim, Jan Christian Bernd 

Vasshus, Guri Bratland og Åse Dubland 

Fraværende: 

Edel E.Kartevold 

Oddbjørn Ueland 
 

 

1/20 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent uten kommentarer.  
 
2/20 Godkjenning av referat fra gruppene 
Ikke sak på dette møtet. 
 
3/20 Økonomi 
Ikke noe nytt her siden forrige møte.   
 
42/17 VIP-tribune 
Ikke sak på dette møtet. 
 
16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark 
Ikke sak på dette møte 
 
9/20 Innstillingskomite 
Ikke sak på dette møtet. 
 
10/20 Løpebane 
Vi er foreløpig i rute med masseutskiftingen, og jobber med å ferdigstille løpebanen til skolestart. Når 

det gjelder «halvmånen» i enden av bane 2, har styret diskutert ulike løsninger. Hoppegrop er ikke 

aktuelt på grunn av plassmangel. Padeltennis er aktuell som en av de raskest voksende idrettene i 

verden, og gir også muligheter for leieinntekter.  

 

Hovedstyret vedtar i dag å bygge 2 stk padel-tennis 10x20m på kunstgress, samt å merke 10x15m 

basketbane med to korger. Pris for dette er 623.000 kr. Totalt sett blir ikke rammen som er godkjent av 

årsmøtet for løpebanen oversteget, men vi søker spillemidler for halvmånen som eget prosjekt.  

 

VIL har som en av fem klubber fått tilbud om å være med på et prøveprosjekt med «Lyshare» til 

løpebanen. 4-6 personer kan bruke ulik fart samtidig, og grupper kan løpe sammen. En slik løsning vil 

være attraktiv for løpere, og er ikke mulig å ettermontere etter ferdigstilt løpebane. Lysharen koster 
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490.000 kr., men også her kommer flere støtteordninger inn. Leverandøren Unica budsjetterer med en 

reel utgift på 40.000 kr. for idrettslag. Hovedstyret vedtar å delta i prosjektet.  

  
 
11/20 Varhaug Sykkelklubb 
Varhaug sykkelklubb skal legges ned, og avholder årsmøte kommende torsdag. Det har kommet opp 

spørsmål om VIL ønsker å videreføre klubben. Hovedstyret er positive til dette. 

 
 
Eventuelt  
Til orientering: Første gruppemøte og idemyldring er gjennomført i forbindelse med den nye 

fotball/flerbrukshallen. Foreløpig jobber gruppen med å se på muligheter for to etasjer. Jan Christian 

etterspør referat.  

 
 
 
Kommende møter 
Hovedstyremøte 27.aug kl 1930,  
Fellesmøte for gruppestyre 27.aug kl 2030.  
 
 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

Morten Jelsa Oddbjørn Ueland Glenn Skretting Ken Tore Tunheim 

 

 

_________________ _________________ _________________ 

Marianne Sør-Reime Guri Bratland Edel Kartevold 

 

 


