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

Onsdag 16.02.11
Kl 18.30 – 21.00
Klubbhuset
Klaus, Irene, Ole, Nina, Oddrun og Wenche
Einar,

Saksnr. Tid

Sak

Ansvar

14/11

Innkalling og saksliste

Klaus

Godkjent med tillegg av spørsmål om størrelsen på refusjonen
fra seniorspillerne på forsikringen som klubben legger ut.
15/11

Referat fra siste styremøte

Klaus

Godkjent uten merknader.
16/11

Orienteringssaker

Klaus

•

Fordele post

Nina

•

Regnskapsgjennomgang
Det vil påløpe ekstraordinære kostnader på drift bane
grunnet driftsproblemer. Leieinntektene blir redusert.
Tilsvarende gjelder kostnader til gass, selv om forbruket
var høyt før jul og i januar.

•

Trenerkoordinator
Fått nei fra to de to beste kandidatene. Avstått fra å
kontakte den siste. Sjekket ledige kandidater på siden til
Trenerforeningen uten å finne noen. Står for øyeblikket
uten aktuelle kandidater. Einar fortsetter å lete.

•

Ledermøte 1/11
Greit gjennomført. Agenda ble gått gjennom som oppsatt. Ole
Lavt oppmøte. Kun halvparten av lagene var representert.

•

VinterCup
Bra deltakelse. God tilbakemeldinger på arrangementet.
Kr 20 000 lavere omsetning i kafeen i jentehelgen.

Nina

Klaus

Nina
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Saksnr. Tid

Sak

Ansvar

Samme omsetning på gutta. Kan ikke forvente å nå
budsjettmålet Dugnadslistene bør publiseres på nettet.
•

17/11

Grasrotandelen
Dårlig start på året. Plakater oppe på Prix, kommer på
Kiwi. Har fungerende rodeliste i inntaksområdet til
Kurland skole. Flayere er på vei ut.

•

Barnas dag
18. juni kl. 14.00 – 17.00. KFK, Speideren, Framlaget står
for arrangementet.

•

Klubbutvikling i regi av idrettskretsen
AIK inviteres til et styremøte.

Kurlandsparken – Drift

Wenche

Oddrun

Klaus

Ole

Saken gjelder:
Fylte opp glykol onsdag 02.02.11, trykket forsvant så fort at
vi måtte stanse anlegget fredag ettermiddag. Ikke aktuelt å
”tyne” undervarmeanlegget mer nå. Er redd det blir en
”permanent” stopp, til en har lokalisert en eventuell lekkasje.
Prosjektleder Roar Andersen har sagt at kommunen nå ”tar
over”, og kjører saken videre. Han har snakket med etatssjef
Per Norli om dette.
Ikke godt å si hvor lenge det kan gå, før vi får starter opp
igjen. ”Worst case” er at vi ikke får kjørt undervarmen mer
denne vinteren.
Banen er spillbar nå, men blir det kaldt, blir det fort hardt og
humpete.
Det er gitt beskjed til leietaker Høybråten & Stovener. De har
betalt 90 % av leiesummen på forskudd (kr. 180 000,-). De
har rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning. Dette i og
med at vi legger til grunn at en vesentlig mangelen ved vår
leveranse vil bestå over noe tid.
Alternativt har da rett til refusjon av 1/2 pris + andel av CO2avgift så lenge undervarme er avslått, hvis de velger å benytte
banen. Er ikke banen spillbar og trening avlyses, har de rett
på refusjon av hele leiebeløpet for de økter som avlyses.
Hvis undervarme blir avslått resten av perioden, får vi neppe
HSIL som leietaker neste år, da de opplevde det samme
forrige vinter.
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Sak
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Baneansvarlig sjekker med FFK om evt. lån av Torshov som
alternativ. HSIL prioriteres fremfor egne lag dersom det er
ledig tid på disse banene.
KFK må leve med at omdømmet vårt blir svekket av denne
type hendelser. Vi tar dette med blant tapspostene i et
eventuelt reklamasjonskrav. En reklamasjon mot kommunen
forutsetter at vi kan dokumentere at feilen ikke ligger i den
delen av anlegget KFK eier (fra bendet i fyrhuset og inn).
Tipper seniorlagene våre vil se seg om etter mulige arenaer
for en aktivitet pr uke. De aldersbestemte lagene bør prøve å
komme se inn i gymsal eller hall en gang pr uke.
Vedtak:
Ole med veiledning fra kommunen eller kommunen må
umiddelbart lage en plan for hvordan en skal gå fram for å
finne feilen. KFK dekker kostnader knyttet til feilsøkingen, i
den grad kommunen eller entreprenøren ikke tar disse
kostnadene.
KFK fremmer, iden grad det ikke alt er gjort, en formell
reklamasjon til Lørenskog kommune, til erstatning for
reklamasjonen som ble trukket sommeren 2010.
Klaus og Ole forbereder et reklamasjonskrav mot kommunen.
Det motregnes i anleggsbidraget KFK er skyldig kommunen i
forbindelse med byggingen av nye Parken.
Finn gis fullmakt til å akseptere misligholdsbeføyelser fra
leietakere.
18/11

Kurlandsparken – Sluttoppgjør med kommunen

Ole

Saken gjelder:
KFK forpliktet seg til å dekke inntil kr. 1 000 000,- ved
byggingen av ny Parken. Lørenskog kommune dekket kr. 3
mill. og spillemidler kr. 2 mill.
Prosjektet ser ut til å ha blitt gjennomført for kr. 5 620 000,-.
Kommunen krever at KFK dekker kr. 620 000,-.
Det foreligger ennå ikke et prosjektregnskap.
Vedtak:
Med forbehold om at alle postene i prosjektregnskapet kan
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aksepteres, gis Klaus og Ole i fellesskap fullmakt til å
akseptere et anleggsbidrag begrenset oppad til kr. 650 000,-.

19/11

Regnskapsfører

Klaus

Saken gjelder:
Alf gir seg som regnskapsfører. Vi må snarest finne et
alternativ.
Vedtak:
Nina fortsetter som kasserer/økonomiansvarlig. Wenche tar
rollen som regnskapsfører ut året. Wenche fritas for
markedsansvaret.
20/11

Sportslig leder
Saken gjelder:
Einar fikk turnus i Rogaland og trenger erstatter som sportslig
leder. Einar fortsetter som nestleder i styret og medlem i
sportslig utvalg.
Vedtak:
Simen Berg engasjeres som sportslig leder. Han tilbys
honorar og kostnadsdekning begrenset oppad til kr. 10 000
for perioden februar og ut 2011.

21/11

Kretsting
Saken gjelder:
Kretstinget arrangeres 7. mars kl. 18.00 på Åråsen. KFK kan
stille med tre representanter. Dersom vi stiller med to eller
flere må begge kjøn være representert.
Vedtak:
Fra KFK stiller:
1. Ole Rosvoll
2. Nina Nordeng
3. Irene Marthiniusen

12/11

Eventuelt

a)

Forsikring
Ny forsikringsordning. Alle spillere uansett alder omfattes.
Prisene uendret fra 2010. Noe lavere kostander for klubben i
og med at menn senior 1 rykket ned fra 4. div. Seniorspillere
refunderer klubbens kostnader med kr. 200 pr spiller på

Alle
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spillerlista, slik den foreligger ved utsending av kontingent.
Spillere som kommer til etter dette betaler forsikring etter
samme prinsipper som for betaling av kontingent.
Kommende møter:
4/11 Onsdag
18.30
16. mars

Torsdag
31. mars
5/11 Onsdag 13
april
6/11 Ikke
fastsatt

Klubbhuset

•
•
•
•
•
•
•

Ledermøte 2/11
Søknad om offentlig støtte
Informasjonsstrategi
Norway cup og sommerturneringer
Markedsplan
Organisering av kioskdriften
Prinsipper treningstider

18.30

Klubbhuset

•

Ledermøte 2/11

18.30

Klubbhuset

•
•
•

Møteplan for styret ut vårsesongen
Oppsummering VinterCup

Referent Klaus Wike.
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