Styremøte i Brønnøysund idrettslag
Tid: Onsdag 4. desember kl. 20.30
Sted: BIL Klubbhus
Deltakere:
Yngve Torgnesøy (håndball), Leif Morten Slotvik (fotball), Audhild Bang Rande (Idrettsskolen), Alf
Einar Olsen (Goldboys), Unn Hestvik (Friidrett), Siri Ann Pettersen, Arne Robert Hartvigsen, Aina
Melstein, Ole Stian Solsem og Espen Slotvik
Referent:
Unn Hestvik
Saksliste:
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Ingen kommentarer til innkallingen og den godkjennes.
1. Orientering Torghatten Arena
Prosjektleder Espen Slotvik orienterte om forsinkelsene i oppføringen av Torghatten Arena. Styret
har vært informert om forsinkelsene av leder per mail og saken var oppe i møtet i arbeidsutvalget 26.
september 2019. Det er også avhold informasjonsmøter med private aktører og Brønnøy kommune.
Konkursen og forsinkelsene medfører at prosjektkostnadene øker.
Det har vært viktig å sikre anlegget slik det at det ikke skjer noen ulykker. Anlegget er nå sikret av en
bedrift fra Mosjøen.
Det er beklagelig at prosjektet har havnet i denne situasjonene, ikke minst for fremtidige brukere av
anlegget som hadde håpet på en gode treningsforhold nå til vinteren. Slik situasjonen nå er blitt har
det vært viktig for idrettslaget å fortsette arbeidet med hallen, siden oppføringen har kommet så
langt som det er nå. I den forbindelse har BIL vært i dialog med Brønnøy kommune. Administrasjonen
har laget sak som har vært oppe i formannskapet den 3. desember. I saksdokumentet foreligger BILs
revidert budsjett. Innstillingen er vedtatt i formannskapet og er oversendt til kommunestyret for
behandling den 18. desember.
Revidert budsjett ble gjennomgått. I revidert budsjett er det budsjettert med at BIL må ta opp et lån
på 12 millioner. BIL vil jobbe videre med private bidragsytere for å redusere lånet til et minimum som
BIL kan betjene.
Styret gir sin tilslutning til revidert budsjett og støtter videre arbeid med oppføringen av Torghatten
Arena. Styret gir stor honnør til prosjektleder Espen Slotvik for det arbeidet han har gjort.
2. Søknad om midler til BIFF
Søknad om 10 000 kr til Salhushallekene 2020 som arrangeres av BIFF.
Styret bevilger 10 000 kr til dette arrangementet.

3. Orienteringssaker
 BIL fotball jobber med en Fotballsamarbeidsavtale
 507 av 727 medlemmer har betalt medlemskontigenten
 Badminton er misfornøyd med å miste timer i Salhushallen da det går ut over tilbudet til
barna. Hovedlaget ser på en løsning i Brønnøyhallen

