
Svar til Årsmøtesak 3.

1.Det har vært stilt spørsmål i hovedstyret hvorfor Gjenvollhytta ikke stiller med leder på i
hovedstyremøter.

SVAR:

På grunn av veldig mange arbeidsoppgaver, så ble det vedtatt på et styremøte til Gjenvollhytta at
Haldor Buan Grendstad skulle representere oss i HS. Morten Kjøren har vært vara for undertegnede i
2 år. Dette ble også tatt opp på Årsmøtet i Gjenvollhytta, hvor nestleder i Hs spurte om dette.

2.Gjenvollhytta ble bygget i 1980 av Klæbu idrettslag, som ei lagshytte. Status i dag er at det kun er
Gjenvollhytta sin egne styremedlemmer som har fri tilgang til bruk av hytta. Alle andre avdelinger i
Klæbu il som ønsker å benytte hytta til idrettslige formål må betale leie på lik linje med private
leietakere. Pr tiden er dette kr 3000,- pr døgn. Hvis man kun ønsker tilgang til toaletter ved en
aktivitet utendørs ved hytta er prisen kr 1000,-.

SVAR:

Som leder av Gjenvollhytta i fra 2018, så kan jeg svare for disse årene.

Leieprisen er 3500 pr døgn,-

Alle avdelinger som har spurt om å få leie har fått dette når den har vært ledig. Når det gjelder
betaling, så er det ingen av avdelingene som har betalt full pris. Noen har tatt en dugnadssinnsats, og
andre har vasket etter seg selv, og betalt en symbolsk sum. Det har dessverre vært veldig dårlig
interresse fra avdelingene i Klæbu Il til å leie Gjenvollhytta. Flere andre Klubber har hatt interresser.

Skiavdelingen og Hånballavdelingen er de avdelingene som har vist størst interresse, og har alltid fått
ja til å benytte hytta. Styret i Gjenvollhytta ønsker at flere benytter hytta i ukedager og ledige helger.

Det som er utfordringen er at vi er avhengig av inntekter til å dekke faste kostnader. Derfor så har
hytta vært opptatt i 3 helger ved konfirmasjoner, og høsten fra 15 august til 1 november.

3.Et betimelig spørsmål blir da; er dette da fortsatt ei lagshytte for Klæbu idrettslag? Ved å avvikle
Gjenvollhytta som egen avdeling og legge hytta inn under hovedlaget, så vil det igjen bli det.

SVAR:

Styret i gjenvollhytta utfører arbeidet på vegne av Klæbu IL, og styret i Gjenvollhytta rapporterer til
Styret i Klæbu IL, det er ingen motsetning mellom at Gjenvollhytta har eget styre, og er 100% Klæbu Il
sin lagshytte, på lik linje med at håndball, fotball, funkis svømming, ski osv, har egne styrer, men
fortsatt er Klæbu IL.

Gjenvollhytta er og vil alltid forbli Klæbu IL sin lagshytte.



4.FORSLAG TIL VEDTAK: Gjenvollhytta som egen avdeling i Klæbu il opphører, og erstattes av en
driftsgruppe underlagt hovedlaget. Driftsgruppen konstitueres av hovedstyret etter årsmøte.

SVAR:

Dette er ikke i Tråd med statuttene ved Gjenvollhytta, og er helt urealistisk. Styret har utarbeidet et
forslag til nye stattutter ved Gjenvollhytta, som vil bli forelagt i denne saken. Arbeidsutvalget i Klæbu
IL er til stadig på valg, og det vil være alt for stor risiko å legge Gjenvollhytta her. Dette er en dugnad
som man ikke kan sette opp hvem som helst til å utføre. Tidligere leder Svein Rikstad spurte
undertegnede i tre år før jeg svarte ja til å ta en periode på hytta. Som styreleder så er det svært
viktig å sette sammen et styre som skal ha så mange oppgaver. (dette ligger i statuttene).

Forslag fra Styret i Gjenvollhytta er som følger:

Forholder oss til Statuttene, og stiller gjerne på enkelte styremøter i Klæbu iL om dette er ønskelig.
Årsmøte er en selvfølge, da dette står i statuttene.

Har satt stor pris på om de anonyme kunne ha tatt kontakt, da de tydelighvis har fått feil informasjon.

Med vennlig hilsen

For styret i Gjenvollhytta

Jørn Erik Berg


