Verdal Idrettsråd
14. september 2014

Referat fra medlemsmøte 11.9.14
Sted: Komunestyresalen
Dato: TORSDAG 11.september 2014
KL: 18.00 – 21.00
Tilstede: Se vedlagt liste.

Hovedutskrift sendes @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal Kommune, politiske
partier, NTIK.

1: Økonomiske muligheter for klubbene:
 Tilskuddsportalen v/Marian Lyngsaunet
- Verdal Kommune abonnerer på tilskuddsportalen for lag og foreninger.
- Ønsker klubbene tilgang så ring til servicekontoret, da får dere en tilgang.
- Marian logget på og viste oversikt over mulighetene for og søke, mye og hen
ut, noen klubber har vært inne og sett - har ikke oversikt på hvor mange som har
benyttet muligheten per i dag - (Se for øvrig vedlegg 1)
- Søknadsfrist på Sparebank og Gjensidigestiftelsen er nå 15. september
 Øvrige muligheter v/Paul
- Grasrotandelen: Mere og hente med aktiv medlemsverving i klubbene
- Aktivitetsmidlene: klubbene i Verdal tildelt 663.000 fra NIF i år, summen vil
stige frammover, tror det er mer og hente ved nøyere aktivitetsregistrering i
klubbene. Idrettsrådet vil følge med når ny registrering kommer i januar.
- Momsrefusjon vare og tjenester: Søknadsfristen var 15. august – i 2013 var det
18 klubber som søkte og fikk utbetalt 672.000. lett tjente penger dette!
- Kommunalt tilskudd, drift av anlegg: Idrettsrådet sendt søknad til kommunen
om økning av det årlige tilskuddet til drift av anlegg.
- Momsrefusjon idrettsanlegg: Paul orienterte om momskomp til Idretten ved
bygging av idrettsanlegg – i år slo det uheldig ut da det ble bare 57.1 % tildeling
mot fra starten i 2010 har det vært 100 % med unntak av 2012 da det var 89 %.
Orienterte også om problematikken som har oppstått at kommunene ikke lenger
kan bygge med at idretten bidrar med dugnad og tilskudd, da får ikke kommunene
tilbake momsen
Etter en diskusjon der di frammøtte mente dette var uholdbart for idretten og
ikke å ha en forutsigbarhet ang. momsen og dette med kommunen/idretten
ba di Idrettsrådet og rette en henvendelse til Idrettskretsen og det politiske i
kommunen om ta dette opp mot sentrale myndigheter.
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2: Revidering av kommuneplan for leik, idrett og aktivitet v/ Marian Lyngsaunet.
 Marian orienterte om prosessen som har startet, frister osv – (se vedlegg 2)
- Paul, Idrettsrådet deltar i prosessen og vil kalle inn klubbene for og behandle
utredninga etter at den er sendt ut på høring 7. nov.
3: Utredning friidrettsanlegg v/Paul:
 Paul orienterte om utredninga av anlegg ved Verdal Vidregående og videre
utredninger som nå er startet etter vedtak i kommunestyre 25. august ang.
sentralidrettsanlegget og i Vinne. (Se vedtaket unde)
-

”Verdal Kommunestyret tar den framlagte utredning om friidrettsanlegg ved
Videregående skole til orientering.
Rådmannen bes utrede følgende alternativer til friidrettsanlegg ved Verdal vgs.:
a) Sentralidrettsanlegget på Ørmelen.
b) Utvidelse av eksisterende anlegg ved Vinne oppvekstsenter/Vinne
aktivitetspark”

Det ble poengtert fra salen at utredninga ved Videregående ikke bare var for friidrett,
men et aktivitetsanlegg med grassbane og is, lys om vinteren og viktig for området
Reinsholm, Kirkhaug, Garpa osv.
Kostnaden kun for friidrettsanlegget er ikke så høyt som det kommer fram i
utredninga, ment videre at det var rart at dette ikke var kommet fram i den politiske
behandlinga.
Etter en god diskusjon var møte klar på at friidrett trenger et moderne anlegg, med
område for kasteøvelsene.
4: : Utredning hall ved Verdal Vidregående v/Paul:
 Paul orienterte om at Kommunestyret på møte 25.august har bestilt utredning av
en hall ved Vidregående(se vedtak under) – Idrettsrådet har sendt henvendelse til
kommunen at i følge sammarbeidsavtalen skal også Idrettsrådet delta i en slik
utredning.
-

” Administrasjon bes ta kontakt med aktuelle aktører og i samarbeid med disse
utarbeide en utredning for et hallprosjekt ved Verdal videregående skole. Det
legges fram en sak vedrørende realisering av et mulig hallprosjekt til politisk
behandling innen 15.desember 2014. Det skal sees på flere alternative
plasseringer av hall ved Verdal videregående skole”

Pau orienterte om at følgende har meldt inn behov for en hall:
- Verdal IL, fotballhall i full skala. (11 er)
- Stiklestad IL, melder inn på vegne av turnmiljøet i Verdal behov for en basishall,
det er god aktivitet i turn og stort behov for en slik hall.
- Verdal Helsesportslag har meldt inn behov for tilgang til hall for bueskyting osv
- Verdal Klatreklubb meldt inn behov for klatrehall til NM osv, regional hall
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-

-

Etter en en god diskusjon, der det ble framhevet viktigheten av at Idrettsrådet
samkjører slik at alle idretter som har behov for tilgang til en eventuell hall blir tatt
med i vurderinga fra første stund.
Paul framhevet at det er viktig at alle klubbene bruker Verdal Idrettsråd som
talerør overfor Verdal Kommune.
Verdal pg omegn Rideklubb orienterte om planene for en regional ridehall i
Sandslia.
Paul beklaget den korte innkallingsfristen, 5 klubber hadde meldt tilbake at di ikke
fikk til og stille, men at di syntes agendaen var intresann.
Takket alle for et givende møte og til kommunen som stiller møterom til
Idrettsrådets disposisjon.

Vedlegg:
- Tilskuddsportalen
- Revidering av kommuneplan for leik, idrett og aktivitet
- Deltakerliste
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