Til ekstraordinørt Årsmøte NMK Gardermoen
10.08.2018

Redgjørelse fra HS vedrørende situsajonen for NMK Gardermoen pr 09.08.2018:

Fratreden HS Medlemmer.
Styremedlem Tormod Karlstad, Varamedlem Bente Karlstad og Nestelder Hanne Ruud meddelte
hovestyret at de trekker seg fra sine verv i klubben med virkning fra 14.06.2018.
20 juni hadde HS møte om situasjonen og vi belsutet der at det mest riktige og gjøre var og innkalle
valgkommiteen, samt å innkalle til ekstarorinært årsmøte med valg som sak, så fort dette praktisk er
mulig.
HS avholdt møte med et samlet valgkommite søndag 24 juni for å sette i gang prossesen med og
finne nye HS medlemmer.
Fratreden Leder:
Leder informerte på møte med valgkommite den 20 juni at han ønsket å trekke seg fra sitt verv med
virkning fra kommende ekstraordinært årsmøte og ba derfor valgkommite om og finne ny leder for
klubb.
Grunnlaget for dette er av personlige årsaker, da det å være leder av en klubb med så mye aktiviteret
som vi har, samt de utfordrigene vi har og har hatt gjennom siste årene tar for mye tid, både på
dagtid og kveld/helger. leder har nå vært aktiv i klubben på ulike nivåer i 12 år og det har kostet mye
personlig og stå i dette vervet.
Hovedstyret har også hatt en gjenomgang/samt møte med kontrollkomiteen om klubbens situasjon
som ble avholdt den 2 juli 2018.
I prosessen hovedstyret har vært igjennom etter dette har også styremedlem Heike Erdmann,
styremedlem Stein Rune Fagerheim og varamedlemm Torkel Holt valgt å trekke seg fra sine verv
med virkning fra kommende ekstraordinært årsmøte.
Økonomi:
Klubben har pr dato fått en utfordring likviditetesmessig,
Grunnlaget for dette er at noe av de offentlige midler som klubben får, har fått en forskjøvet
utbetalingsdato. Det betyr at vi har driftskostnader gjennom året som vi ikke får refundert før på
slutten av året.samt at inntekter fra de arrangement vi har hatt frem til nå ikke har gitt oss nok
likviditet til drift av anlegget gjennom sommer månedene.

HS forutså at dettet kunne skje, og derfor gikk vi til årsmøtet og ba om om vedtak til å benytte
anlegget som sikkerhet for en kassakreditt. Dette ble vedtatt på årsmøtet og kassakreditt ble invilget
av vår bank. Dokumnetene skulle skrives under av styret på møte 20.06.2018. Men på grunn av at
styremedlemmer trakk seg så fikk vi ikke dette til. Det vil også tillegglegges at flere styremedlemmer i
avtroppende styre har innsigelser mot etablering av en kassakreditt i klubben med bakgrunn i
klubbens økonomiske situasjon der man heller har ønsket andre tiltak for likviditetsforbedringer.
Dette har sammenheng med signaturretigheter som klubben har i brønnøysundregisterne. Leder
redggjør nærmere om dette på møte.
Det er ikke første gang at klubben har disse utfordrigene ved tidligere år, men vi har klart dette fordi
vi har fått en del midler utbetalt i juni. Dette har vi ikke fått nå på grunn av at utbetalingstidspunkter
er forskyvet.
I tilegg ar vi hatt høyere kostnader enn beregnet i forbindelse med omplassering av anlegg,
ny/dispensasjonsøknad på eksisterende reguleringsplan og stevning fra Kenneth Karlsson.
Det er søkt på, og innvilget ABC midler, der har vi fått tilsagn om kr. 604.000,- . Her er det noen
forutsettninger for å få dette utbetalt, Leder redgjør for dette på kommende møte.
Søknad om MVA kompensasjon er sendt inn på kr 10 130 000,-. Ut fra erfaring fra siste års tildeling,
har vi fått ca 10% av total søkesum. For oss betyr dette at vi får ca kr. 1 013 000,-. i MVA
kompensasjon i desember 2018.
Totalt så gir det oss ca 1.600.000 i midler som utbetales i desember.
I tillegg til dette så er det LAM midler hvor søknadsfristen er midt i august, der har vi normalt sett fått
ca 150.000 pr år.
I tillegg til dette så har vi også arrangement som vi har på høsten som erfaringsmessig kan gi oss en
likviditet på ca 300.000,-.
Når det gjelder trening og utleie så forventes det en netto inntekt her på ca 100.000 for resten av
året. Dette er selvfølgelig avhengig av hvor stor aktivitet kommende HS ønsker og ha på dette
området.
Totalt sett så er det ventet inn ca kr. 2 050 000,- i netto inntekter før 31.12.2018.
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