EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE – NÆRBØ IDRETTSLAG, 25.03.2019 KL 18.00
Overordnet oppsummering av saken
Ved etablering av Nye Loen for ca 11 år siden ble det besluttet bygget en ishall.
De første årene hadde isidrettene stor oppslutning, med medlemstall på 300-500
medlemmer for hockey, curling og kunstløp. Trenden har vært negativ, og i 2018 var det
totalt 128 medlemmer.
Ishallen tilsvarer i størrelse mer enn 2 hele flerbrukshallflater.
Det har i flere år vært klart at det må investeres i nytt vant i ishallen for å oppfylle gjeldende
sikkerhetskrav fra ishockeyforbundet. NIL har tidligere fått dispensasjon, men har fått
beskjed om at dette ikke lengre er aktuelt.
Styret i NIL har vedtatt at idrettslagets medlemmer må avgjøre om NIL skal ta denne
investeringen med nytt vant og fortsette driften av ishall, eller om ishallen skal avvikles og
bygges om til en flerbrukshall. Styrets flertall innstiller på at det foretas investering i nytt vant
og at ishallen drives videre i en prøveperiode på 3 år for ny evaluering.
For NIL er spørsmålet om videre drift av ishall vanskelig, og begge alternativer vil føre til
kostnader.:
Avvikling av ishallen og ombygging til flerbrukshall antas å ville koste ca 6,4 MNOK, noe som
vil påvirke gjeldsbelastningen i Nye Loen AS og kunne føre til høyere leiekostnader for NIL.
Fordelen er at flere medlemmer kan nyttiggjøre seg av større aktivitetsflate, og at
driftskostnader reduseres vesentlig – noe som vil muliggjøre betjening av lån for
finansieringskostnaden.
Fortsatt videre drift av ishallen fører også kostnader med seg, både umiddelbart i form av
vant og reparasjon av gasslekkasje men det er også usikkerhet om fremtidig
oppgraderingsbehov for en del kostbart utstyr (kjøleanlegg og isbil). I tillegg vil NIL fortsatt ha
høye driftskostnader ved videre drift av ishall.
For anleggsutvalget i NIL har det vært viktig å fremheve at også andre deler av anlegget
behøver oppgradering og vedlikehold. Vi tar derfor også med oss noen tall om dette i
saksdokumentene.
Vel møtt til ekstraordinært årsmøte 25.03.2019 kl 18.00 i Samfunnshuset.

Sak til behandling ved ekstraordinært årsmøte:
Videre drift av ishallen på Nærbø
Medlemmer som er stemmeberettiget avgir sin stemme for ett av to alternativer:
1) Nærbø Idrettslag investerer i nytt vant og fortsetter driften av ishall med ny evaluering av
aktivitetsnivå og medlemsmasse innen 3 år (FORTSATT DRIFT; styrets innstilling)
2) Nærbø Idrettslag avvikler driften av ishall nå, og foretar omdisponering av ishall til
flerbrukshall (AVVIKLING)
Kort fortalt har alternativene følgende økonomiske konsekvenser:
FORTSATT DRIFT:
- Umiddelbar investering på ca 1 200 000 kroner for vant og utbedring gasslekkasje.
- Usikre prognoser for fremtidig investeringsbehov, teknisk utstyr m.v.
- Driftskostnader ishall vurdert til ca 890 000 kroner. Inntekter ishall 2018 ca 772 000 kroner.

AVVIKLING:
- Umiddelbar tilbakebetaling av programsatsingsmidler ishall til staten på 4 000 000 kroner.
- Ombygging til flerbrukshall vurdert til ca 2 400 000 kroner.
- Driftskostnader flerbrukshall vurdert til ca 130 000 kroner. Inntekter vurdert til ca 380 000 kroner.

I BEGGE TILFELLER:
- Anleggsutvalget har pekt på betydelige oppgraderingsbehov uavhengig av alternativ 1) og 2), av
større kostnader gjelder dette nytt dekke treningsbane fotball (ca 3 000 000 kroner) og endring av
innkjøring og parkeringsplass (ca 1 000 000 kroner)

SAKSDOKUMENTER TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
a. Aktivitetstall, medlemsmasse Nærbø Idrettslag 2007-2018
b. Styrets innstilling
c. Kostnader flerbrukshall Nye Loen (dagens flerbrukshall)
d. Kostnader ishall Nye Loen (dagens ishall)
e. Ishallen kostnader og inntekter
f.

Omdisponert ishall kostnader og inntekter.

g. Omdisponert ishall, skisse til nye aktivitetsflater
h. Korrespondanse Kulturdepartementet om tilbakebetaling
i.

Korrespondanse Hå kommune om tilbakebetaling.

j.

Uttalelse fra anleggsutvalget – fremtidige investeringer

