
Eigersund idrettsråd 

Referat styremøte 6. mai 2015. 
Dato: 6. mai 2015 
Sted: Kulturkontoret, Strandgata 
Til stede: Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Sverre Tengesdal, Inger Torgersen, Therese 

Østebrød, Tor Inge Leidland 
Referent: Sem Hadland 
Forfall: Sigurd Carlsen , Tore Spangen, Jannie Sæstad, Alf Reidar Eik, Leif Terje Aamodt 
 

Sak 1, referat og innkalling 
Godkjent 

Sak 2, Sykkelens dag 
Sykkelkoordinator har etter å ha snakket med idrettsrådet planlagt sykkelens dag som skal være en 
løype på rundt tre kilometer med start og stopp i Egersund sentrum. Arrangementet ble først avlyst 
da det ikke var mulig å skaffe nok vakter. Dette ble så ordnet og rittet vil gå som normalt. Eigersund 
idrettsråd stiller med leder og nestleder ved oppstart. 

Sak 3, Samarbeid med andre idrettsråd 
Det har ikke kommet noen tilbakemelding fra de andre idrettsrådene og nabokommunene på 
invitasjonen til en felles samling på Grand Hotell. Dette har derfor blitt avlyst. 

Sak 4, Nytt hestesenter 
Det har blitt snakket om et nytt hestesenter da ridesenteret på Tengs begynner å føle seg inneklemt 
nå når flere og flere hus rundt kommer opp. En ide er å legge dette til Bakkebø og området rundt 
Burmaveien. Dette kan finansieres med å selge dagens ridesenter. Noen politiske partier vil få dette 
inn i programmet sitt så muligheten er tilstede. Idrettsrådet jobber videre med saken og leder og 
nestleder tar dette opp i et møte med byggenæringen. 

Sak 5, Tilskuddsportalen 
Sekretær har sendt forespørsel til klubbene om de bruker kommunens tilgang til tilskuddsportalen. 
Det var en stor tilbakemelding og de aller fleste hadde ikke brukt eller hadde planer om å bruke 
portalen. Idrettsrådet vil derfor sende en forespørsel til rådmann og kommunalsjef for kultur og 
oppvekst med en anmodning at en ikke tar fra potten til lag og foreninger til å finansiere denne. Sem 
forfatter et brev og sender. 

Sak 6, Orientering luftsportsenter 
Det er fortsatt giv i fallskjermklubben som ønsker landingsplass for sine fly samt sted til å drive med 
fallskjermhopping. Nå på lørdag skal en teste ut et egnet område på Bjuland. Her har en invitert 
naboer og politikere til å høre på støyprøver og se på fallskjermhopp. Går dette i orden vil en starte 
med reguleringsendring. Leder og nestleder møter opp for å få med seg begivenheten. 



Sak 7, Sjøsportsenter 
Dykkeklubben er på jakt etter nytt sted da de ikke vet hvor lenge de får holde til i dagens 
klubblokaler. En ide kan være å slå seg sammen med Seilforeningen og bygge klubbhus sammen med 
dem. Padleklubben kan muligens også være interessert og da har man et sjøsportsenter. Eigersund 
idrettsråd synes at dette var et godt tiltak og vil være behjelpelige i saken der det trengs. 

Eventuelt 
- Sem trykker opp adgangskort til alle i idrettsrådet til neste møte 
- Eigersund idrettsråd vil holde et politisk allmannamøte igjen før kommune og 

fylkestingsvalget til høsten. Amfiet på Grand Hotell er et egnet sted. Sem hører med Leif 
Broch om han har en dato som vil passe for politikerne. 

- Sem tar kontakt med idrettskretsen og spør om vi trenger en organisasjonsplan på lik linje 
med klubber og lag. 

- Det er ledige lokaler på Fonn som kan brukes til bowling. Her er det både de nødvendige 
kvadratmeter og god høyde under taket. Pete er i dialog med Torger Torgersen angående 
dette.  

- Sommeravslutningen for idrettsrådet blir 18. juni og mulig at vi kan ha dette på sjøen ved 
hjelp av seilforeningen. 

Neste møte blir 27. mai. 
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