Referat fra styremøte I Verdal Idrettsråd, søndag 7 april kl. 17.00.
Sted: Dulles Trafikkskole AS. Jernbanegata 2. 7650 Verdal.
Følgende møtte: Kåre Norum, Ann Sissel Vehus, Ketil Aksnes, Steinar Bergsmo og
Oddvar Lyng.
19.13. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Ingen merknad.
20.13. Godkjenning av styremøte referat fra den 3 april, 2013.
Vedtak: I sak 14.13. og 15.13. skal også Verdal Kommune være med å beslutte
og avgjøre en endelig tildeling. Idrettsrådet innstiller på at det foretaes en slik
tildeling. Kåre tar opp dette med kommunen, ellers ingen merknad.
21.13. Verdal Idrettsråd sin innstilling, vedrørende Verdal Kommunes
investeringsmidler for kultur og idrett i perioden 2013-2015. jfr. nytt forslag for Verdal
Sentralbaneanlegg som ble presentert i møte torsdag den 4 april.
Verdal Idrettsråd har kjørt en åpen prosess hvor samtlige lag og foreninger i Verdal
Idrettsråd har hatt mulighet til å komme med sine synspunkter.
Det har avviklet flere møter med medlemsklubber og også et åpent styremøte.
Verdal Kommune har også avviklet møte hvor berørte parter har vært med.
Grunnlaget for dette vedtaket er basert på den informasjon som fremkom på dette
utvidede styremøte i styringsgruppa for sentralbaneanlegget, torsdag den 4 april.
Her var i tillegg til styringsgruppa, også rep. fra Verdal Idrettsråd, Verdal IL og Verdal
Friidrettsklubb representert. Verdal IL og Verdal Friidrettsklubb har kommet med
uttalelser hvor de i hovedsak støtter det fremlagte forslag om samlokalisering. Verdal
Idrettsråd har ikke tatt stilling til de enkelte spesifikke underpunkt i disse svarbrevene.
Følgende enstemmig vedtak ble fattet i Verdal Idrettsråd .
1. Verdal Stadion (hovedbanen) flyttes sørover, og de avsatte midlene for
2013. 2,5 millioner benyttes til bygging av ny kunstgressbane.
2. Når Coop banen renoveres i 2015, snus banen slik at det er plass til
friidrettsbane rundt den nye kunstgressbanen., jfr. fremlagt skisse.
Denne løsningen er ikke 100 prosent ideel for hverken Verdal IL eller
Verdal Friidrettsklubb jfr. svarbrevene. Skulle det oppstå muligheter for
andre løsninger i fremtiden, så mener Verdal Idrettsråd at også disse må
vurderes.
3. Garderobe situsasjonen ved Verdal Stadion er ikke tilfredstillende.
Garderobe anlegget må derfor renoveres eller det må bygges nytt innen
overskuelig fremtid.
4. Verdal Idrettsråd må jobbe aktivt slik at også andre lag og foreninger får
utvidet støtte til sine anlegg.
Møtet slutt kl. 17.55.
Kåre Norum, referent.

