MØTEREFERAT
Møte:
Dato:
Til stede:

Forfall:

Styre møte
15.10.2020
Sted:
Gjerpen Klubbhus
May Britt Søgård, Lise Bjørnsen, Jon Eivind Straume, Anne Lene Watland, Otto Gullesen,
Scott Boer, Jon Bjarne Onsøien , Eli Ducros
Stig Rune Refvik deltok på deler av møtet over telefon.
Liv Tørring

Sak 81/20 Referat 10.09.2020
Vedtak: Referat fra møte 10.09.20 godkjennes.
Sak 82/20 Oppsummering dugnad
Dugnad ble gjennomført 29. september med begrenset oppmøte. Vi tar en oppsummering
over hva som ble ferdigstilt og hva som må prioriteres. Kratt og busker bør hodes nede
gjennom hele året – ikke en jobb for den som klipper gress. Forslag om at Amerikansk
fotball får dugnaden fast mot en økonomisk påskjønnelse. Vi må se på tidspunkt for
gjennomføring av høstdugnad neste år
Vedtak: Viktig å få gjennomført tiltak knyttet til granulat på avveie før vinteren. Det settes
opp en ekstra dugnad lørdag 24. oktober fra 10.00 til 15.00 for å ferdigstille sluse mot
ungdomskolen og fjerne masse med granulat på ved gamle banen. Fotball vurderer om de i
tillegg ønsker å bytte nett på noen fotballmål.
Et minimum antall for hvert lag må stille på høst- og vårdugnadene.
Amerikansk fotball tar på seg jobben med å holde busk og kratt nede ved gamlebanen.
Sak 83/20 Hjertestarter
Gjerpen IF har mottatt hjertestarter fra Ida Eides Minnefond. Lise og Eli har deltatt på kurs.
Flere bør delta på hjertestarterkurs. Dette kan vi arrangere selv med innleide instruktører.
Hjertestarter skal meldes inn i hjertestarterregisteret og vil bli hengt opp ute så snart vi
mottar skap som følger med
Vedtak: Eli sjekker med Røde Kors om pris på hjertestarter kurs
Sak 84/20 Granulat på avveie
Lise, Thor Arnold og Eli har deltatt på miljøkonferanse arrangert av Odd Ballklubb. På
Gjerpen er det fortsatt noe granulat på avveie som må håndteres. Det må også etableres
rutiner knyttet til granulat generelt.
Vedtak:
- Fjerning av granulatmasse mot bekk og dyrka mark gjennomføres 24. oktober
- Granulatstøvsuger tas i bruk fra våren og brukes en gang pr uke. Det settes opp en
rullering blant fotball lagene og amerikansk fotball.
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Sak 85/20 Møte med Gjerpen Ungdomsskole og Barneskole
2. oktober ble det gjennomført et møte med Gjerpen Ungdomsskole og Gjerpen
Barneskoles ledelse samt elevrådet ved ungdomsskolen. Gjerpen IF orienterte om sine
ønsker for samarbeid og ønsket bl.a elever fra GUS inn i Gjerpen IF sitt ungdomsutvalg.
Orientering blir gitt i møtet.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Saken følges opp når vi har fått
tilbakemelding fra skolen.
Sak 86/20 Ballgruppe
Dagens ballgruppe er et tilbud om all idrett for barn i 1 og 2 klasse. Skal tilbudet erstattes
med håndball for samme målgruppe? Skal det etableres håndball for denne aldersgruppen?
Skal Gjerpen IF tilby både håndball og all idrett?
Vedtak: Det er tidligere vedtak knyttet til at Gjerpen skal tilby allidrett for 1 og 2 klasse. Det
gjøres ingen endringer på det pr nå. Håndball kan rekruttere samme målgruppe, men
treningstidspunkt skal ikke legges til samme tidspunkt.
Sak 87/20 Økonomi status
Lånet er nå på 5,5 millioner. Vi venter fortsatt på tilskudd fra Skien kommune, men
signalene er at det kan ta noen år til. Foreløpig betaler vi bare renter på lånet. Vi har fått
innvilget avdragsfri periode t.o.m 01.12.23. Dersom vi holder nedbetalingsplanen, vil lånet
være innfridd 31.12.2038 uten tilskudd fra kommunen. Månedlig innbetaling ligger nå på
rundt 12.600,- (varierer med noen 100 lapper fra mnd til mnd) Når vi skal begynne å betale
avdrag i tillegg til renter vil mnd innbetaling ligge på kr. 37.294,- med dagens rentekurs.
Dette vil endre seg dersom vi får resttilskudd fra Skien kommune. Disse midlene avhenger
av kommunens årlige budsjetter og er ikke garanterte midler
Gjerpen IF har en sunn økonomi og utleie til Skien kommune har vært en god inntekt
inneværende år.
Vedtak: Gjerpen IF tar en ny vurdering av lånebelastningen når vi har en nærmere avklaring
rundt kommunale tilskudd.
Sak 88/20 Nytt fra gruppene
Hvordan er situasjonen mht Korona.? Hvilke saker de jobber med – hva trenger de bistand
til – Hva ønsker de å drøfte med det utvidede styret.
Fotball: Fotball trenger flere engasjerte frivillige i styre. Blir mye på få hender pr i dag
Håndball: Det er krevende med innendørstreninger, kamper og turneringer. Alle
kontaktflater skal vaskes mellom hver trening og kamp. Må stadig lære opp nye frivillige for
å håndtere smittevernreglene. Det er max 20 tilskuere pr kamp pr lag. Arrangerer
aktivitetsturnering til helga i Gjerpenhallen. Lagene har trent bra – vinner mange kamper.
Friidrett: Fått gode tilbakemeldinger på arrangementet; NM i Terrengløp. Nyttårstrimmen
er avlyst i sin nåværende form. Vurderer virtuelt løp. Ønske om å skifte navn fra Gjerpen
Friidrett til Gjerpen løpeklubb. Må årsmøtevedtak til
Amerikansk Fotball: Bra oppmøte på trening, rundt 20-25 personer hver gang. Trener nå en
gang pr uke pluss 4 timer hver 3. søndag
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Ski: Svanstulrennet under planlegging, ambisjon over 100 deltakere. Ønsket dato 20.02.21.
Nytt renn; Huldrerennet 21.01.21 kl. 18.00 (tenkt som oppkjøring til Marcelonga i et normalt
Korona fritt år) Scooter skal på service
Hovedforeningen: Nytt er hensyntatt på andre punkter på agendaen
Vedtak: styret tar orienteringen til etterretning
Evt.
•

Æresmedlemmer – Utnevnes på årsmøtet – Ber gruppene komme med innspill på
kandidater til neste møte.

•

Møte med Idrettsforbundet 5. november. Hensikt med møtet; Valgprosesser og
klubbdrift. Mer info kommer.

•

NM Veka 2022 til Skien; Am. Fotball, håndball og friidrett tar opp dette internt og
spiller evt. inn til sine særforbund at de ønsker amerikansk fotball, beach håndball og
ultraløp i arrangementet. Frist 1. november.

•

Jon Bjarne tar kontakt med kommunen om hvor løypemaskinen kan kjøre inn på
jordene når skisesongen starter.

•

Neste møte 26 november starter kl 18.00 – Julemøte med mat
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