
Referat årsmøte Verdal OK 14.november 2012 

Sted: Skihytta 

 

1. Åpning. Leder Inge Hafstad ønsket velkommen til en bra forsamling. 

 

2. Valg av dirigent og referent. Inge Hafstad velges til dirigent. Kurt Ove Melbye til referent. 

 

 

3. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Godkjent uten innvendinger. 

 

4. Årsmeldinger: Hver enkelt leder gikk gjennom sin gruppes årsmelding. 

Innvendinger/koorrigeringer nevnt under. 

- Styret: Godkjent med tilføyelse om at klubben nå har inngått lukrativ avtale med Verdal 

Kommune i forhold til bruk av kommunens laserkurver som grunnlag for kartproduksjon i 

tiden fremover, noe som forenkler og forbedrer kartarbeidet betraktelig. 

- UTI: Godkjent med noen kommentarer. Viktig at etternavn kommer med  i 

årsberetninger når det gjelder resultatoversikt, deltakerlister og lignende slik at det i 

ettertiden blir lettere å holde oversikten. Det ble også uttrykt noe bekymring i forhold til 

at antallet deltakere har gått ned i Bygdakampen. Viktig å holde fokus på dette, og ikke 

bare flyte på gammel suksess. 

- Tur-o: Godkjent uten kommentarer. 

- Kartkomite: Godkjent med små justeringer. Revisjon av kart er gjort på Trones, Ørin, 

Vinne, Ramsåsen, Balhald og Stiklestad. 

- Skihytta: Godkjent med små justeringer. Etternavn på komitemedlemmer bør være med. 

- Løypekomite: Godkjent med små kommentarer ift scooterproblematikken. Se egen sak. 

- Økonomi: Godkjent med små justeringer på tall. 

 

Årsmelding enstemmig godkjent med nevnte justeringer. 

 

5. Regnskap: Største inntektskilde er tur-o på 66000,-. Største utgiftspost er startkontingenter 

og deltakeravgifter. Totalt overskudd på 47 125,- inkludert skihytta. Skihytta i seg selv gir et 

overskudd på 32 689,-. 

Kommentar ift reell nedgang i medlemskontingentinntekter som skjer på tross av økt 

medlemsavgift. Spørsmål rundt total medlemsoversikt ift familimedlem osv.?? 

 

6. Revisjon. Gjennomgått uten kommentar. 

Regnskap og revisjon enstemmig godkjent. 

7. Innkomne forslag. 

- Fremtidig drift av skihytta 

- Innkjøp av tråkkemaskin 

Innledning om bakgrunn for driften av skihytta og referanser til VOK`s vedtekter ift skihytta 

ved Inge Hafstad. Tilrettelegging for friluftsaktivitet på Volhaugen vinterstid er tidligere 



vedtatt i o-klubben og må tas hensyn til. Har vært utfordringer i forhold til bruk av 

tråkkemaskin og scooter siste året med til dels store utgifter spesielt knyttet til scooter. Til nå 

har vi hatt avtale med Stiklestad IL om bruk av deres tråkkemaskin til løypekjøring, men dette 

vil ikke kunne være en permanent løsning. Kommunen gir oss årlig et tilskudd på ca 50 000,- 

for løypekjøring. 

Kjell Lundsaunet på vegne av løypekomiteen gjorde rede for alternativer for tiden fremover 

med tanke på fortsatt skiløyper i o-klubbens regi på Volhaugen, og kom opp med følgende 

forslag:   

a) Tilbud om leie av tråkkemaskin ved Leinsmyra. Tilbud om kjøring for ca 85 000,- 

pr år. 

b) Uthøring om leie av tråkkemaskin fra Kvernmo Motor. Sannsynligvis ikke aktuelt 

pga tråkkemaskinens størrelse. 

c) Innkjøp av egen tråkkemaskin. Dette vil være en stor investering for klubben med 

et sannsynlig årlig utgift på ca 100 000,- for nedbetaling av lån og drift. 

Diskusjon frem og tilbake i årsmøtet rundt disse alternativene og eventuelt redusert 

vintertilbud på Volhaugen. Innkjøp av tråkkemaskin blir av årsmøtet sett på som et for 

drastisk tiltak i første omgang. Uansett bør det ikke være utgifter på løypekjøringen. 

Forslag om at saken om innkjøp av tråkkemaskin utsettes til evt ekstraordinært årsmøte til 

våren etter nærmer utredning av saken i forhold til blant annet muligheten for dannelse av 

driftsselskap med omkringliggende klubber. 

Vedtak om at Kjell Lundsaunet, Morten Sveberg og Inge Hafstad utarbeider forslag i forhold 

til fremtidens drift på Volhaugen som fremlegges på medlemsmøte i forkant av 

ekstraordinært årsmøte. Medlemsmøte legges før 1.juli 2013, og et ekstraordinært årsmøte 

før 1.september 2013. 

8. Kontingent 2013. 

Foreslås uendret. Enstemmig vedtatt. 

 

9. Budsjett 2013. 

Inntekter budsjettert med  331 140,- 

Utgifter budsjettert med 559 200,- 

Gir et samlet resultat inkludert skihytta på – 191 760,- 

Godkjent med små justeringer. 

 

10. Handlingsplan 2013 

Godkjent med små justeringer.  

- Tilføyelse i forhold til aktivitet på hjemmesiden. Forslag til at leder, nestleder og web-

ansvarlig ser på muligheten for evt forbedringer/justeringer på hjemmesiden.  

- Tilføyelse i forhold til plan om videre drift av skihytta/tråkkemaskin. 

 

11. Klubbens organisasjon 

Foreslås uendret. Enstemmig vedtatt. 



12. Valg 

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt. Styret for 2013 består av: 

Leder   Inge Hafstad   gjenvalg 1 år 

Nestleder/sekretær Kurt Ove Melbye  ikke på valg 

Kasserer  Jon Anders Røe   ikke på valg 

UTI-leder  Gunhild Bredesen  ikke på valg 

Tur-O leder  Magnhild Kvaal   ikke på valg 

Kart-leder  Tor Ove Hallem   ikke på valg 

Skihytte leder  Morten Sveberg  gjenvalg 2 år 

 

For sammensetning av komitéene vises det til VOKs hjemmeside. 

 

13. Avslutning 

Årsmøte hevet. 

 

Referent Kurt Ove Melbye 

  

  

 


