
Sak 10: Innkomne saker til årsmøte i Kolvereid IL 
 
Sak 10.1: Hoppbakken 
Innsendt av styret i hovedlaget 
I forbindelse med årsmøtet 2018 ble hoppbakken diskutert. Det nye styret ble da oppfordret til å sjekke ut både tekniske og økonmiske forhold 
ved hoppbakken. En befaring ble foretatt høsten 2018 av styremedlem Morten Kjønsø, som er tømrer. Etter hans vurdering er ovarennet i en 
slik teknsik forfatning at det ikke utgjør noen fare per i dag. 
Videre har leder vært i kontakt med Opplysningsvesenets fond, som grunnen er festet av. Årlig festeavgift er i dag kroner: TS 
Opplysningsvesenets fond har følgende uttalelse å komme med: 

Til: Kolvereid IL ved Anders Rohde  

Det vises til tidligere korrespondanse vedrørende tomt gnr. 62, bnr. 1, fnr. 371 i Nærøy kommune.  

Festekontrakt av 1. januar 1985 løper ut i 2025. Det registeres at det ikke er ønskelig å forlenge avtalen med 80 år fra 1. januar 2025.  

Kontrakten regnes derfor som opphørt fom 1. januar 2025, forutsatt at dere dokumenterer at tomten er ryddet. Hoppbakken samt alle faste og 
løse installasjoner må fjernes innen 1. januar 2025.  

Det er inngått en egen avtale med Telenor om mobilmast og basestasjon. Festekontrakt av 1. januar 1985 omfatter derfor ikke mobilmast og 
basestasjon.  

Forslag til vedtak: 
1. Hoppbakken med både ova- og unnarenn rustes opp slik at at den kan benyttes for hopptrening. Festekontrakten for gnr. 62, bnr. 1, fnr. 

371 i Nærøy kommune forlenges fra 1. januar 2025 med 80 år.  
2. Hoppbakken  fjernes og området i god tid før 1. januar 2025 ryddes slik at dette kan dokumenteres og festekontrakten ikke fornyes for 

gnr. 62, bnr. 1, fnr. 371 i Nærøy kommune ikke forlenges. 
  



Sak 10.2: Honorar til leder i hovedlaget 
Innsendt av svømmegruppa 
 
Sømmegruppa foreslår at leder i hovedlaget får en årlig kompensasjon på kr. 1000,- per. særgruppe. Honoraret dekkes av hovedlaget. 
 
Beløpet er ment som en takk fra alle særgruppene for den frivillige innsatsen leder gjør for Kolvereid Idrettslag. Jobben med å være leder i 
idrettslaget har bare blitt større og større, slik at en liten kompensasjon for jobben som gjøres mener svømmegruppa er på sin plass. 
 
Forslag til vedtak: 
Leder i hovedlaget får en årlig kompensasjon på kr. 1000,- per særgruppe. Honoraret dekkes av hovedlaget. 
  



Sak 10.3: Utrede organiseringen av Kolvereid IL  
Innsendt av fotballgruppa 
 
Kolvereid idrettslag er et stort idrettslag, men mange medlemmer og mange særgrupper. Det at vi er mange, er selvsagt positivt. Vi dekker opp 
mange ulike ønsker og behov blant befolkningen i Nærøy. 
Det at det er så mange særgrupper derimot, det er ikke alltid like positivt. Det har vært flere episoder hvor idrettslaget ikke har fremstått like 
samlet, noe vi absolutt burde gjøre. Intensjonen med et idrettslag er selvsagt å dekke bredden, men også å jobbe mot et felles mål og dra lasset 
sammen. Uavhengig om det står badminton, turn, håndball, friidrett, fotball, ski e.l på dressen din, så står det samtidig KIL. 
Det bør bety at vi skal dra lasset sammen, og fremstå som et samlet: VI 
Det har i mange år vært en stor utfordring for de ulike særgruppene å fylle rollene i de ulike styrene/gruppene. Mange går ut av en særgruppe, 
for så å starte gjerningen på nytt i en ny. At dette blir en belastning for mange, er lett å forstå. Hvis vi skal klare å rekruttere nye og gamle 
medlemmer inn i ulike verv, så tror vi det er på tide å tenke litt nytt.  
Vi er straks på tur inn i en ny «storkommune» Nærøysund, noe som igjen kanskje gjør at vi vil møte på flere utfordringer i så henseende. Men, 
det vil forhåpentligvis også bringe med seg mye nytt og positivt. 
 
Det er på tide å tenke nytt og mer samlende. Sammen blir man bedre, sammen blir man best! Kan vi danne et felles styre, hvor alle 
særgruppene er representert, kan det være et felles økonomiteam, felles sportslig utviklingsarbeid med mye mer. Dette er bare noen tanker 
som er kastet i luften, så vil det neste årets arbeid vise hva som blir tatt ned. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Frem mot årsmøte i 2020 skal det jobbe med å evaluere organisasjonen Kolvereid idrettslag. Evalueringen skal skje med tanke på eventuelt 
å kunne gjøre endringer slik at man får best mulig utnyttelse av ressursene, både menneskelige og økonomiske, for hele KIL. Arbeidet skal 
aktivt involvere alle dagens særgrupper og medlemmer. Resultatet av arbeidet skal presenteres som en revidert organisasjonsplan til 
årsmøtet i 2020. 


