IL HOLEVÆRINGEN
HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

Referat fra hovedstyremøte onsdag 25.9.19 på Svensrudmoen
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gjennomgå referat fra hovedstyremøte 28.8.19
Planlegging av motivasjonsseminaret 2019
Anlegg jfr. kommunedelplan - gjennomgang og prioritering
Ferdigstillelse av parkeringsareal Svensrudmoen
Hytteplanmila 2019 – fordeling av mannskap
ILHs 125 års Jubileum mars 2020
Eventuelt
7.1. Forsikringer

Tilstede: Ove, Eivind, Tommy, Claus, Ingvild, Jorun, Ingeborg og DL
Forfall: Guro, Hege og Henning
Sak 1: Styreleder ønsket velkommen og gikk gjennom referat fra forrige
hovedstyremøte.
Bemerkning: Ungdomsutvalget er ikke besatt av medlemmer fra de tre store gruppene.
DL kontakter gruppene og får nominert kandidater til å sitte i ungdomsutvalget. Alder
13-16 år. Referat vedtatt.
Sak 2: Motivasjonsseminaret 2019
Forslag til program ble vedtatt:
1.) Musikalsk innslag 2.) Velkommen v/DL 3.) Informasjon/orienteringer v/ styreleder
og arrangementsansvarlig 4) Musikalsk innslag 5) Pause med kaffe, kaker og
frukt 6) Foredrag Anja HE og 7) Musikalsk innslag og avslutning.
Sak 3: Kommunedelplan – anlegg
Eivind og Claus har deltatt i utvalget som har jobbet med Hole kommunes
kommunedelplan – samfunnsdel.
Vedlagt følger oversikt over prioriterte mål og det blir en gjennomgang med gruppene
når saken er en endelig vedtatt i formannskap og kommunestyre.
Sak 4: Ferdigstillelse parkeringsareal Svensrud
Gjenstående oppgaver er oppmerking av parkeringsluker, skilting og oppsetting av
nettinggjerde og dette utsettes til 2020. Det jobbes videre med anbud på merking og
avklaring med gjerde av Eivind og DL. Mål er å ha dette på plass før fotballsesongen
starter for fullt.
Sak 5: Hytteplanmila 2019 – fordeling av mannskap
Vedlagt følger oversikt over fordeling av mannskap til hovedoppgavene salg,
parkeringsvakter og løypevakter. Se vedlegg.

Postadresse: Postboks 24, 3530 Røyse
Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse
Bankkonto: 2280 08 25729 Org nr: 985 195 501
Web: www.ilh.no Kontaktmail: dl@ilh.no
1 (2)

IL HOLEVÆRINGEN
HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

Sak 6: IL Holeværingens 125 års jubileum
Forslag om å be gruppene komme med forslag til aktivitet/markering av jubileet,
”hereby” utfordres gruppelederne å komme opp med 1-3 forslag om gjennomføring av
125 års jubileet for ILH i mai – juni 2020. Dette tas opp på neste hovedstyremøte
onsdag 4.12.19 kl.1830-2130 hvor alle gruppelederne setter av kvelden.
Sak 7.1: Forsikringer
Hovedstyret har nå samlet alle forsikringer i If og Gjensidige og betaler dette samlet.
Det er nå også tegnet forsikring (skade/død) for dugnadsarbeid som ikke går inn under
de vanlige frivillige oppgavene.
Røyse, 22.10.19
DL
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