Årsmelding – 2008

ÅRSMELDING FOR 2008
HOVEDSTYRET I NORDRE EIDSVOLL IL
FOR PERIODEN 14.02.08 – 12.02.09
Styret
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem I:
Styremedlem II:
Fotballgruppa:
Bordtennisgruppa:
Aktivitetsgruppa:
Valgkomite
Leder:
Revisor:

Helge Julsrud Jensen
Vegard Julsrud
Gro Halvorsen
Vidar Øystein Doknes
Håvard Tande
Gulbrand Ishaug
Morten Bråthen
Arild Braathen
Knut Harald Wuttudal
Håvard Tande
Vegard Julsrud
Karsten Sjøli
Hans Løvehaug

Hovedstyrets arbeid
Det har i perioden vært avholdt fire styremøter i hovedstyret i tillegg til klubbutviklingsmøter
med idrettskretsen. Hovedstyret har også dette året arbeidet etter tiltaksliste (faste oppgaver)
og handlingsplan (planlagte oppgaver). I tillegg har styret behandlet aktuelle saker. I tillegg
har hovedstyret også i år hatt uvurderlig hjelp av Trond Julsrud ved innkreving av
medlemskontingent.
Strategiske mål
Arbeide for et tidsmessig idrettsanlegg
Vi har i år avventet reguleringsarbeidet på Langset og derfor ikke gjort noen nevneverdige
fremstøt hva nytt idrettsannlegg angår. Reguleringsplanen er nå ferdig og det er vedtatt at
Minnesund Idrettspark skal ligge på ”Sagtomta” ved skolen. Vegard, Arild B. og Helge har 2.
februar vært i møte med Eidsvoll Idrettsråd og blitt enige om at NEIL søker om tippemidler i
2009. NEIL har et godt rykte i EIR og de oppfordrer oss til å stå på.
Organisasjonsutvikling
Kursinnbydelser er sendt ut pr. e-post til medlemmer i hovedstyret. Alle i hovedstyret har sine
faste oppgaver.
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Arbeidsmål
Sportshytta
Ski- og aktivitetsgruppa har hatt mange dugnader i og rundt hytta, de har bl.a. laget ny
inngangsrampe med muligheter for kiosksalg. I tillegg har det blitt montert opp
bevegelsessensor på utelyset mot parkeringsplassen.
Lysløypa
I 2008 har løypa fått en skikkelig brei og fin trasse, Ski- og aktivitetsgruppa har hatt flere
dugnader. I år har de også leid inn maskinell hjelp, så nå trengs det ikke mye snø i 1 km
sløyfa før det kan kjøres løyper. Samt det årlig runden med lyspæreskift. Det jobbes fortsatt
med stolpeskift.
Langsetbanen
Grusbanen har blitt sloddet jevnlig av Skuland. Friidrettstrening foregår på banen i
sommerhalvåret. Den nye 5`er banen på ”ESSO-jordet” har blitt tatt i bruk.
Ballbingen
Er fortsatt meget populær og NEIL har ikke gjort noe spesielt på den i perioden.
Nygårdsletta
Det har blitt utført ordinært vedlikehold på banen i regi av fotballgruppa.
Banen er mye i bruk, men stengt hele juli måned. Etter hærverk på banen i sommer
måtte parkeringsplassen / veien inn til banen stenges med kjetting.
Tiltaksliste
 Årsmøtet ble gjennomført etter NIFs reglement.
 Kontingentinnkreving.
 Rapporteringsskjema NIF
 Søknad om leie av gymsalen ved Langset skole.
 Tildeling av midler til gruppene etter søknad.
 Søknad om kommunale midler og tilleggsmidler.
 Innsatspokalen NEIL.
 Årsmøteforberedelser.
 Behandling av innkomne skriv.
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Medlemsoversikt / Økonomi
Nordre Eidsvoll IL pr 31.12.2008
Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall)
Kjønn
Kvinner
Menn
Totaler
Alderstrinn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år
Medlemmer 13
54
35
0
132
11
69
51
9
155
529

 Kommunal støtte og LAM-midler 2008: kr
 AKT midler 08/NOC kr.
 Innbetalt medlemskontingent 2008: kr.-. Klubben har 529 medlemmer.
Støtte til gruppene etter søknader:
Fotballgruppa:
kr. 93.471,- (plenklipper, mål , vanningsvogn, mm.)
Bordtennisgruppa:
kr. 6.900,- (bordtennisrobot)
Utbedring av lysløype:

kr. 92.000,-

Kort oppsummering av sportslige aktiviteter
Det sportslige målet til NEIL`s grupper er å aktivisere flest mulig. Det vises ellers til
gruppenes egne årsmeldinger med utfyllende skriv om aktivitetene.
 Bordtennisgruppa
 Ski- og aktivitetsgruppa
 Fotballgruppa
Innsatspokalen for 2008
Innsatspokalen for 2008 . Se eget skriv.
Sluttord
Hovedstyret i NEIL vil takke alle medlemmer og tillitsvalgte for mye initiativ og stor innsats
som er nedlagt i 2008. Aktiviteten i klubben er for tiden meget høy. Vi oppfordrer alle som
har mulighet til å ta i et tak for klubben vår. Vil også få takke Langset Skole ved rektor
Marianne Akerjordet for nok et år med flott samarbeid og ingen problemer. NEIL setter stor
pris på å få bruke skolens lokaler.
Minnesund 04.02.09

_________________________

