Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb
Dato:
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:

Tirsdag 27.09.16
Kl. 19.00 – 20.30
Klubbhuset
Bjørn, Kari Mette, Klaus, Ole, Marja, Wenche og Kenneth

Saksnr. Tid

Sak

Ansvar

27/16

Innkalling, saksliste

Bjørn

Godkjent uten merknader.
28/16

Orienteringssaker


Regnskapsrapport
Vi ligger noe under på inntektssiden. Vi må sjekke om det
er fakturert riktig på kontingent. Vi har noen større
utgifter som ikke er forfalt. Vi gikk kraftig over på
sommerfesten. Vi går vesentlig under på materiell. Resten
ser ut til treffe greit. Kommer til å bruke ca kr 1 450 000
totalt. Antar å gå med et overskudd på snaut kr 100 000.
Wenche avslutter MS sin konto i DnB og overfører det
innestående til MS sin konto i Sparebank1.
Wenche sjekker om kasserer på G99 Frode Halvorsen har
overført det innestående på lagets konto til klubben evt
purrer at dette blir gjort. Unaturlig at pengene følger
spillerne til MS. Kun 2 av 14 ble med opp.



Anlegg
Vært forsinkelser på skifte av kunstgress. Kommunalt
prosjekt. 14 dager forsinket. Firmaet satt ikke på nok folk
i august. Ble en del kr i dagbøter. Har blitt god jobb
håndverksmessig. Ble ikke ferdig med innfelling av
banemerking. Kom plutselig tirsdag 27.09 og gjorde
heller ikke denne gangen som avtalt. Det ble arbeidet inn i
treningstid og vi måtte nok en gang utsette kamp. Skal
være ferdig på torsdag 29.09. Mener arbeidet ikke skal
være til hinder for gjennomføring av oppsatte kamper.
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Saksnr. Tid

29/16

Sak


Referat fra SU
Tatt til orientering.



Kioskgruppa/VinterCup
KFK oppretter Vipps og mCash.



Samarbeid med 17. mai komiteen
17. mai komiteen ønsker å kjøpe brus via klubbens avtale.
Greit for klubben, men kioskgruppa kan sette grenser for
retur.



Kari Mette fritas fra SU. Vi bør rekrutter en ny kvinne.

Ballbingeprosjektet

Ansvar

Klaus

Saken gjelder:
Prosjektet blir mer kostbart en forutsett.
Kostnadsoverslag:
Post
Sum
Ballbinge Scansis tilbud
kr 499 900 eks mva
Grunnarbeider tilbud
kr 369 300 eks mva
Mva
kr 217 500
Fundamenter ballfang Parken kr 26 250
Pusse skråning mot Parken
kr 10 000
Sikkerhetsmargin
kr 50 000
Totalt
kr 1 172 450 inkl mva
Det er særlig grunnarbeid som er blitt dyrere enn budsjett.
Vi ønsker å kjøpe oppsett av ballfang på kortsiden mot
Bingen og planering av skråning mot Parken i hjørnet mot
veien/Bingen, i tillegg til selve ballbingen.
Vi kan velge å kutte følgende:
Fundamentplater og lysmaster (kr 27 000 eks mva)
Gress, vi bruker det vi har (kr 80 000 eks mva)
Budsjettet var på kr 670 000 inkl mva.
Finansieringsmodellen er basert på tradisjonell 1/3 modell
ved bygging av idrettsanlegg.
Kr 318 317 klubben
Kr 318 317 fra kommunen
Kr 318 317 fra spillemidlene
Kr. 217 500 i mva kompensasjon
Vi har ennå ikke søkt kommunen om tilskudd. Vi sender den
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Saksnr. Tid

Sak

Ansvar

via Idrettsrådet.
Klaus utformer spillemiddelsøknad. Styret legger til grunn at
vi får spillemidler til dette prosjektet, men det kan ta inntil 5
år å få pengene utbetalt.
Videre finnes det en særskilt ordning for
merverdiavgiftkompensasjonen for idrettslag som bygger
idrettsanlegg. https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/ommomskompensasjon-idrettsanlegg/ . Denne utbetales også
etterskuddsvis.
KFK må derfor være i stand til å forskuttere hele beløpet for å
kunne gå i gang med prosjektet. Vi har ingen garanti for at
kommunen bidrar med midler.
KFK for tiden en kr 1 738 430,59 i omløpsmidler på konto.
Vi trenger minst kr 250 000 på konto ved inngangen til nytt år
for å ha nødvendig likviditet. For KFK kommer utgiftene før
på året enn inntektene. Styret legger til grunn at klubben har
midler på konto til både å dekke løpende forpliktelser og
finansiere dette prosjektet.
Vi har sendt søknad til kommunen om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel. Ballbingen ligger på areal som er
satt av til LNF. Idrettsanlegg er ikke innenfor formålet LNF.
Saken ble behandlet av administrasjonen i kommunen den
18.08.2016. Samrådsmøte i Teknisk sektor ga oss følgende
foreløpige vurdering av prosjektet:
- Kommunalteknikk mener at en byggegrense på 4 meter til
kommunale ledninger må overholdes.
- Kommunens Miljøvernavdeling mener at ballbingen
kommer for nærme en sårbar ravinedal i sør.
- Det mangler kopi av grunneieravtale.
- Det kan bli aktuelt å sende søknaden til landbrukskontoret.
Kravet om byggegrense på 4 meter knytter seg til kulverten
Sandbekken renner i. Kommunen ønsker ikke at vi legger
bane på over kulverten. Det kan løses ved å trekke bingen
mot cornerflagget mot Skihytta. En ulempe med dette er at
banen da vil havne på eiendommen til fire grunneiere. I
tillegg til den private grunneieren og Kurlands vel, vil deler
av bingen havne på eiendom som tilhører Sameiet Kurland
friområde og Lørenskog kommune. Kravet kan løses, men det
gir ingen optimal plassering av bingen.
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Saksnr. Tid

Sak

Ansvar

Miljøvernavdelingens bekymring er mer ullen og vanskelig å
gripe an. Vi antar de tenker på ravinedalen nedenfor
vegetasjonen på bildet. Vi kan ikke se at det er hold i denne
bekymringen. Bingen er tenkt lagt i gressbakken og vil ikke
berøre ravinedalen. Den samme gjelder vegetasjonen som i
dag lager et skille mot ravinedalen. Den vil stå der etter at
bingen er bygd.

Kravet om avtale med grunneieren er greit. Vi bygger
selvsagt ikke ballbinge uten avtale med grunneierne. Vi hadde
håpet å kunne vente med disse avtalene til kommunen hadde
akseptert plasseringen. Da hadde vi vist hvilke grunneiere vi
måtte gjøre avtale med.
Klubben har ingen innvendinger til at det innhentes uttalelse
fra landbrukskontoret, bare det kan skje raskt.
Avgjørelse:
Vi jobber videre med prosjektet, basert på foreslått
lokalisering.
Klaus skaffer signatur på avtaler om bruksrett.
Vi foreslår at klubben gir kommunen en tinglyst erklæring på
at vi tar kostandene på ballbingen dersom kommunen må
fjerne deler av denne for å komme til kulverten.
Klaus inviterer miljøvernavdelingen til befaring på Parken for
å få en utfyllende forklaring på deres bekymring.
Ole lager byggesøknad. Entreprenøren står som ansvarlig
prosjekterende og KFK med entreprenør som ansvarlig søker.
Planlagt byggestart våren 2017.
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Saksnr. Tid

Sak

30/16

Organisering sesongen 2017

Ansvar

Saken gjelder:
Arbeidet med både sportslige og administrative
organiseringen av klubben sesongen 2017 bør start
omgående.
Administrativt:
Styret ser ikke behovet for å planlegge vesentlige endringer i
klubbens administrative organisering, med unntak av at det
bør engasjeres en person på sport.
Kioskgruppe:
Damelaget vant kontrakten, det bør legges ut anbud til lagene
for kioskdrift sesongen 2017.
VinterCup:
Der har vi fått beskjed om at mange gir seg etter årets
turnering (2016) og vi har en betydelig jobb foran oss for å
rekruttere. Vi må rekruttere nye medlemmer til
turneringskomiten.
Sportslig utvalg:
Vi har fortsatt ikke en fungerende trenerkoordinator. Dette er
en prioritert funksjon. Vi bør engasjere person på deltid.
Seniorlagene:
Menn senior
Har 11’er + 7’er lag. Har nok spillere.
Serieomlegging etter sesongen. Vinner av 6 div får spille
kvalik mot nr 5 i 5 div. Vi tror at topp 6 får bli værende i 6.
div. Det bør settes av kr 45 000 til trenere og ledere i 2017.
Kvinner senior
7’er lag. Har fått noen ny spillere. SU drøftet om det var noen
hensikt å bruke penger på å holde gruppa i gang. Alternativet
er å drive laget som lag i barnefotballen, med lave kostander
og trenere og ledere rekruttert fra gruppa. Dersom det ikke er
grunnlag for dette, er alternativet å starte opp nytt lag når
neste generasjon i KFK når senioralder.
SU konkluderte med at det er viktig å holde laget i gang for
gradvis bygge gruppa opp til et 11’er lag. Det er alltid lettere
å lage et bra seniorlag, dersom du har noe å bygge på.
Det har vist seg vanskelig å starte seniorlag basert på en eller
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Saksnr. Tid

Sak

Ansvar

to årganger aldersbestemte spillere. Det er sjelden en får med
mer enn 3 spillere pr årgang. Det bør settes av kr 30 000 til
trenere og ledere neste år.
G2003/2004
Vi trenger ny hovedtrener. Dersom vi må kjøpe eksternt, antar
vi at markedsprisen for en trener til dette nivået er kr 30 000.
Avgjørelse:
Vi ønsker primært en kioskgruppe. Dersom vi ikke klarer å
rekruttere en slik, settes driften av kiosken ut til et av lagene.
Marja og Finn er foreløpig VinterCupkomiteen. Alle grupper
i klubben må stille med en person i komiteen. Frist uke 42.
Første møte i komiteen i uke 43. Dersom vi ikke lykkes med
dette, avvikler vi tiltaket og erstatter det med salg/lotteri eller
redusert aktivitet.
Styret er fortsatt av den oppfatning at det bør engasjeres
trenerkoordinator på deltid. SU bes prioritere dette arbeidet.
SU bør gis fullmakt til å engasjere trenere på alle lag for
sesongen 2017.
SU kan basere seg på beløpene ovenfor.

31/16
a)

Eventuelt
Medlemskapet i Norsk breddefotballforening

Alle

Saken gjelder:
KFK er medlem. Leder i foreningen utviser en adferd knyttet
til spillmonopolet som ikke er i overensstemmelse med KFK
sin oppfatning av beste politikk på området. Foreningen har
for øvrig ikke levert resultater i tråd med våre forventninger.
Avgjørelse:
KFK melder seg ut av foreningen.

Neste møte på klubbhuset 25.10.16 kl. 19.00 til ca. kl. 21.00 eller til vi er ferdige.
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