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STYREREFERAT 
Møte:                 6/2009  

Dag:               Mandag 21.septemberi 2009 

Kl.:     18:30 

Sted:                   Schjongshallen 

 

Tilstede:  Arild Karlengen, Mai-Britt Thorsrud Jansen, Thorfinn Karlsrud,  

Bjørn Marseth, Beate C. Heieren,  Nils Elsrud 

Forfall:  Guldbrand Roa, Elisabeth Hammerstad 

  

Sak 13/2009 Offisiell åpning av friidrettsbanen 

Gruppen har jobbet med å få til en offisiell åpning av friidrettsbanen 19 september. Men det 

har ikke vært mulig å få en garantert dato for når friidrettsbanen kan være ferdig. Planene ble 

derfor i samråd med leder av Ringerike friidrettsklubb lagt på is. Idrettsrådet vil se på om det 

mulig og ønskelig med en åpning til våren 2010. 

 

Sak15/2009  Seminar 

MBJ deltok på seminar om nye nærmiljøanlegg og tippemidler i regie av Buskerud 

Fylkeskommune. Seminaret gikk over 2 dager i Drammen. Det var besøk og omvisning på 

Drammensbadet om kvelden. MBJ refererte fra seminaret som var interessant når det gjaldt 

vidre utvikling av nærmiljøanleggene. Når det gjelder spillemidler er det bare å konstantere at 

det er et enormt etterslep og at det ikke ser noe lysere ut de kommende år. 

 

Sak16/2009 Brev til kommunen 

Det ble sendt et brev til rådmannen hvor Idrettsrådet etterspurte fremdrift av flerbrukshallen 

og fotballbanen i Haugsbygd. Vi har fått et svar som Idrettsrådet ikke er fornøyd med.  Bjørn 

skriver et nytt brev og ber om fremdriften spesielt for Haugsbygdbanen. 

Vi ønsker også et møte med rådmannen for å diskutere: 

Fremtidig samarbeid mellom kommunen og idrettsrådet 

Idrett og friluftssatsning i kommunen 

Spesielle saker: Flerbrukshallen, kunstgressbanen i Haugsbygd og Friidrettsbanen. 

 

Sak 17/2009 Idrettskonferansen i Molde 

Det er konferanse i Molde 13-15 november. Følgende fra Idrettsrådet deltar på møte. 

Arild, Bjørn, Mai-Britt, Thorfinn, Gulbrand, og Nils. Vi har mottatt kr 5000 fra Idrettskretsen 

til deltakelsen. Arild bestiller flybilletter og melder oss på. 

 

Sak 18/2009 Årsmøte mars 2010. 

Idrettsrådet har sjekket protokollen og sett at det er Ringerike Ishockey klubb og Ringerike 

Basketballklubb som er valgskomitee. Disse bør allerede nå få beskjed om å starte arbeidet. 

Arild, Mai-Britt og Thorfinn er på valg. 

Neste møte blir 26 oktober kl 18.30 samme sted. Ref Mai-Britt 
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