HORTEN SKIKLUBB
Saksliste for årsmøtet 30. mars 2017.
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a.
b.
c.
d.
e.

Leder og nestleder
Fem styremedlemmer og varamedlem
Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
To revisorer.
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Horten Skiklubb

Årsmelding 2016 / 2017

(Torsdag 30. mars 2017 på Pizzanini)

Horten Skiklubb

Styrets beretning for sesongen 2016/2017.
Styret har siden årsmøtet i mars 2016 hatt følgende sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Espen Idås
Petter Mjøberg
Sigrun Håheim
Petter Mjøberg
Leder langrenn, Bjørn-Inge Pettersen
Leder løypekomité, Steinar Jovall
Leder hyttestyret, Kjell Larsen

Året 2016- 2017

Generelt:
Det er per 31.12.16 registrert 132 medlemmer i Horten Skiklubb. Det har vært avholdt 3
styremøter gjennom sesongen.
Det har vært en særdeles snøfattig sesong, og et år preget av lite aktivitet i Horten skiklubb.
Hytta har vært i drift gjennom sesongen fra høsten 2016 til mars 2017. Det har ikke vært
avholdt noen poenglangrenn. Økonomisk er alt som det skal være, det ble i regnskapsåret
2016 et overskudd på kr. 52 324,-.
Sommeren 2016 ble ovarennet i Nordli bakken revet. Dette var vemodig for klubben, men et
must da ovarennet var preget av forfall etter mange år uten vedlikehold og bruk.
I 2017 jubilerer skihytta med 100 år og klubben runder 125 år. I den forbindelse har styret
planlagt at vi markerer dette på en av åpningssøndagene på skihytta til høsten.

Skihytta:
Mye utbedring er gjort på hytta, denne sesongen har også hatt godt med besøk.
Se hyttestyrets årsmelding.

Skiløyper og løypeutstyr
Mye vedlikehold er gjort i løypenettet i løpet av høsten, men på grunn av manglende
snøforhold har det ikke vært mye løypekjøring. Se løypestyrets årsmelding.

Langrenn
På grunn av den snøfattige vinteren har vi ikke kunnet arrangere hverken poengrenn eller
‘Hortensmarka rundt’. Vi var i år klare til å sette i gang med poengrenn så snart det kom snø,
men nok snø kom aldri.
Noe idrettslig aktivitet har det dog vært. Vi hadde også i år deltagere i Birkebeinerrennet,
disse var: Vegard Book, Pål Hytten og Frank Lillehagen. Steinar var på plass på Sjusjøen med
matstasjon. Vi har også hatt med deltakere i. Skøytebirken: Merete & Jørgen Dyblie.
Vindfjelløpet: Bjarne Brynning, Merete Dyblie, Jørgen Dyblie, Pål Hytten, Bjørn-Jostein
Singstad. Helterennet: Bjarne Brynning, Kenneth Andreassen og Petter Mjøberg.
Montebellorennet: Vegard Book, Bjarne Brynning. Kan nevnes at Vegard Book har deltatt i
ytterlige 11 turrenn denne sesongen.

ESPEN IDÅS
Horten, 30. mars 2017

………………………………….
Espen Idås, leder

…………………………………
Sigrun Håheim, sekretær

Vedlegg:
Årsrapport for lysløypa
Årsrapport for skihytta

ÅRSBERETNING HSK 2016/2017

LYSLØYPA:
Etter pålegg fra Skagerak Elektro (nå Laugstol) måtte all vegetasjon under ledningene i
lysløpa ryddes bort. De skulle gjøre en jobb med å rette opp stolper og stramme opp
ledningene på nytt. Jan Brønnich, Terje Tømmerstigen, Ragnar Kristiansen, Bjørn Inge
Pettersen og Steinar Jovall tok jobben. Vi brukte 4 dager.
Etter det kjørte undertegnede lysløpa og golfen med beitepusseren i skiløypene på golfbanen
og lysløpa.
Lysene i lysløypa ble satt på i oktober.
Det er fortsatt ingen avklaring med Sven O. Knudsrød vedrørende hans del av lysløypa.
Det ble også i år en kort vinter sesong. Første preparering med skuteren var 7. februar og siste
11. februar. Det ble ikke nok snø til å kjøre løypemaskin, vi hadde bar 10 cm på det meste.
15. februar kjørte Arne Book og Steinar Jovall gjennom hele løypenettet, tok vindfall etc.
Til sammen har det blitt ca 75 dugnads timer i år.
Det skal utarbeides nye karter for Horten. I den forbindelse har vi deltatt i forberedelsene til
det nye kartet vedrørende skiløype traceer. Det har vært møter mellom Turistforeningen og
skikubbene.
Samarbeidet i Horten og Borre løypelag (Skoppum IL, Nykirke IL og HSK) fungerer godt.
Medlemmer fra HSK er Steinar Jovall og Dag Lauritsen. Steinar Jovall funger fortsatt som
leder .

Løypeleder Steinar Jovall
Horten 20/3/2017

Årsrapport for skihytta sesongen 2016-17

Hyttestyret har det siste året bestått av:
Leder Kjell Larsen
Medlem Bjørn Inge Pettersen
Medlem Thor Helge Johnsson
Medlem Ragnar Kristiansen
Medlem Jan Brønnich
Medlem Geir Aker

Vi åpnet skihytta for sesongen 18.09.2016, og vi har hatt hytta åpen 24 søndager med et
gjennomsnittlig bra besøk av fornøyde turgåere. Vi har hatt en omsetning på ca.kr. 65.000,00.
Dette gir et gjennomsnitt på ca. kr. 2.700,00 pr. søndag. Det må vi være fornøyd med.
I løpet av sesongen har det vært lite utleie, men vi håper dette vil ta seg opp fremover. Vi har
allerede inne noe utleie, og noen forespørsler. Her bør det jobbes mere mot skoler osv.
Høsten 2016 fikk vi nye møbler til hele hytta. Disse ble produsert på Ringerike fengsel. Til
dette fikk vi kr. 40.000,00 av Sparebank1, og klubben betalte kr. 25.000,00 av egen kasse.
Dette ble utrolig bra, og vi har fått veldig bra tilbakemelding fra besøkende på hytta.
Videre ble Flaggstanga restaurert og pusset opp.
Noe belisting i gangen i begge etasjene og trappeoppgangen, og noe maling gjenstår.
Vi arbeider med planer for boring etter vann og med renseanlegg for gråvann.
I år er skihytta 100 år, og dette må markeres, noe det nye hyttestyret i samarbeid med styret
må ta seg av.
Til kommende sesong trenger vi flere frivillige som vil være med på vaktordningen. Vi vil
gjerne åpne hytta tidligere, og ikke være så sårbare ved eventuelle sykdomstilfeller.

Hilsen hyttestyret.

6.

Innkomne forslag
Styret har ikke mottatt noen forslag.

7.

Fastsette kontingent
Styret foreslår å beholde dagens kontingenter.
Aktiv
Ikke aktiv
Familie

: kr. 350,: kr. 200,: kr. 500,-

