
FW: NIF Allianseidrettslag 
Ragnar Thon  
to: 
Arve.Wilhelmsen 
11.11.2010 10:03 
Show Details 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hei 
Oversender mine bemerkninger til prosjektgruppas forslag. 
Dette er også håndballens syn. 
Sportslig hilsen 
Ragnar 
  
  

Fra: Ragnar Thon [mailto:ragnar.thon@naturgarden.no]  
Sendt: 11. november 2010 09:23 
Til: 'Espen Irving Riiser'; 'Erik Hesby * NIF Fotball'; 'Chris Dimmock' 
Emne: NIF Allianseidrettslag 
  
Hei 
Etter en nøye gjennomgang av prosjektgruppas forslag, kan jeg ikke skrive under slik det 
foreligger idag. 
Det skyldes følgende punkter: 
  
Avsnitt 6. Prosjektgruppa mener at grupper . . . 
Avsnitt 10. Nøtterøy fotball vil få . . 
  
Det vi ble enige om var at Tennis skulle bli eiere/ha bruksretten over tennisbanen. 
Friidretten skulle være eiere/ha bruksretten over friidrettsbanen. 
  
Med forballen som eneeiere  skal det settes ned en gruppe som skal styre  brukstiden på 
idrettsanlegget. 
Hvordan skal nå dette foregå i praksis ? 
Fotballen og friidretten har hatt mange møter nettopp om bruk av banen, uten å komme helt 
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til enighet. 
Skulle det bli lettere å bli enige om fotballen står som eneeiere ? 
  
Avsnitt 7. Prosjektgruppa foreslår at . . . 
  
Når det gjelder fordeling av aktive, hva skal fordeles ? 
Siden årsmøte i mai har aktiva  mer eller mindre blitt halvert. 
Hva er da igjen  til fordeling ? 
Følgende skal betales av NIF hovedstyre. 
Advokatregning på over kr. 100.000,- 
Vannledning til over kr. 200.000.- 
Fotballens  utlegg etter renovering av klubbhus og garderobebygg, samt annen  refusjon. 
Dette beløper seg til langt over kr. 400.000,- 
Turn og håndball vil da  sitte igjen med kr. 0,- 
  
  
  
Ved en eventuell fordeling av eiendeler og aktiva, må alle relevante fakta og opplysninger  
foreligge. 
Info og oversikt AS`et som eier kunstgressbanen? 
Oversikt over NIF`s aktiva, som bankkonti og hva som er i fond. 
Bekreftelse eller uttalelse fra Kommunen om at de kan godkjenne overdragelsen av 
idrettsanlegget til fotballen eller gruppene ? 
  
Verdien av idrettsanlegget  i dag, vil kunne økes  betraktelig ved et eventuelt 
utbyggingssamarbeide med Vinghøg. 
Eierne av idrettsanlegget kan  både oppta lån og  pantsette idrettsanlegget. 
Skulle en av ”eierne” av idrettsanlegget gå konkurs, vil gruppens eiendeler forsvinne   i 
konkursen. 
  
Disse punktene har jeg tatt opp tidligere, både muntlig og skriftlig. 
Det vi gjør i dag gjelder ikke bare i de nærmeste årene, men i mange år frem i tiden. 
  
Håndballen støtter forslaget  om endring til allianseidrettslag. 
En eventuell fordeling av eiendeler og aktiva må eventuelt utsettes til alle fakta er på bordet. 
  
Sportslig hilsen 
Ragnar Thon 
911 44 136 
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