Sak 11: Innkommende saker
Sak 2 Prosjekt «Ny lysløype og skileikanlegg»

Årsmøte i Skjelstadmark IL i 2019 gjorde følgende vedtak: Prosjektgruppa for
skileik og lysløypeannlegg får fullmakt til å søke om en forhåndsgodkjenning på
prosjektet, og starte prosessen med tippemiddelsøknad. Årsmøtet i 2020 gjør
endelig økonomisk vedtak slik at man kan starte opp arbeidet våren 2020.
Prosjektgruppa består av: Benjamin Hammer, Kurt Tverås og Christian Opgård.

Bakgrunnen for opprettelsen av denne prosjektgruppa er at lysløype må enten
rives, eller rehabiliteres. Det er ingen tvil om at ei ny lysløype vil være et stort
løft for idrettslaget, der dette er et anlegget som kan bruket 365 dager i året.
Anlegget vil være et løft for ski interesserte, men også som tursti resten av
året. Det vi også monteres vesentlig bedre belysning på stadion som gjøre at
det kan gjennomføres flere aktiviteter her.
Prosjektgruppa i løpet av 2019 hatt totalt 6 møter, der vi har jobbet med
løsninger for å få gjennomført dette både rent praktisk og økonomisk. Vi har
levert tippemiddelsøknad på hele prosjektet.
Vår plan er å rehabilitere/bygge ny lysløype/tursti i ca samme trase som i dag,
men noen endringer for å få lysløypa av dyrkamark. Planering, utviding av
bredder og høydekurver vil følge dagens standard hva gjelder skiløyper. Nye
galvaniserte lysstolper monteres med led lys.
Økonomisk er dette et stort prosjekt for et «lite» idrettslag. Med gode
samarbeidspartnere og smarte løsninger mener vi at vi nå har gode løsninger
for at prosjektet skal kunne la seg gjennomføres uten å belaste idrettslagets
kontantbeholdning for mye.
Prosjektgruppa ber derfor årsmøte om godkjennelse til å gjennomføre dette
prosjektet innenfor en tidsramme på maksimalt 20 måneder, der idrettslaget
er villig til å garantere for å gå inn med inntil 350 000 kroner, samt at
idrettslaget tar opp et lavrente lån hos Sparebank 1 på inntil garantert sum i
tippemidler (1,4 mill).
Skileikanlegget er overtatt av Stjørdal kommune, og blir derfor ikke behandlet
på dette årsmøte.

Forslag til trase for ny lysløype, og detaljerte tall for prosjektet blir
gjennomgått på årsmøtet.
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