Årsberetning
Tåsen Idrettslag
2016

Årsrapport 2016
Tåsen IL hovedstyre
Stiftet 25.5.1924

Styret har i 2016 bestått av:
Leder/sekretær: Anne Berit Bergo
Nestleder: May Britt Sundt Magelssen
Kasserer/utdanningskontakt: Carl Wagle
Styremedlem: Tone Kalleberg
Varamedlem: Astrid Krohn-Hansen
Revisor 1: Einar Thorstensen
Revisor 2: Erik Hovde
Valgkomité: Tone Jensen og Arnaud Vallat

Idrettslagets årsmøte ble holdt 17. mars 2016,
se eget referat. Det har vært avholdt 1
hovedstyremøte i perioden. I tillegg har styret
holt jevnlig kontakt på epost.

Også vinteren 2015/16 kunne Tåsen IL tilby flott skøyteis i noen

uker, til glede for barn og unge i nærmiljøet.

Idrettslagets leder deltok 19.9.16 på det årlige møtet i Idrettens Samarbeidsutvalg som Oslo
Idrettskrets holder på Engebråten skole.
Tåsen Idrettslag består av tennisgruppen og huskomiteen - se egne årsrapporter.
Lagskontingent i 2016 var kr 100.
Økonomien i idrettslaget er god, med egenkapital kr 354.393 pr. 31.12.16. Tilskuddsordninger i form
av spillemidler, lokale aktivitetsmidler, bingo og frivillighetsmidler gjør det mulig for Tåsen IL å skape
et godt og variert aktivitetstilbud for barn og unge i nærmiljøet, både sommer og vinter.
I tillegg til klubbens organiserte tennistilbud og vår åpne kunstgressbane, er det idrettslaget som
holder det store friområdet med plener, lekeplass og lekeapparater i god stand, måker og islegger
skøytebane m.m.
Det har også i 2016 blitt foretatt nødvendig vedlikehold og noe rehabilitering på klubbhuset, se egen
årsmelding fra huskomiteen.
Tåsen Idrettslag har gjennom huskomiteen også i 2016 hatt et godt samarbeid med Eikenøtten
barnehage.
Hovedstyret takker for tilliten i 2016.

Tåsen, 15.03.17
Anne Berit Bergo

Årsrapport 2016
Tåsen IL – Tennisgruppen
Stiftet 10.6.1937

Styret i tennisgruppen har i 2016 bestått av:
Carl Wagle – formann
May Britt Sundt Magelssen – styremedlem
Henning Denstad – styremedlem/webansvarlig
Anne Berit Bergo –
styremedlem/sekretær/kasserer
Tone Kalleberg – varamedlem
Einar Thorstensen – revisor
Erik Hovde - revisor

Medlemmer og kontingent
Tennisgruppen hadde 110 medlemmer i 2016. Det lave antall medlemmer i år skyldes at det ikke ble
arrangert tenniskurs for barn, se mer om dette i eget punkt.
Det har vært holdt 2 styremøter i året som gikk. I tillegg har styret holdt jevnlig kontakt via epost og
telefon som vanlig.
Medlemskontingenten var også i 2016 kr 1500 for familie og 1000 for enkeltmedlem.
For hvert medlem over 12 år betaler vi kr 190 i kontingent til Norges Tennisforbund, og kr 90 for
medlemmer under 12 år. Til Tennisregion Østland Øst betaler vi kr 27,50 for voksne og 17,50 for
junior.

Økonomi
Egenkapital var ved inngangen av året kr 203.194, og kr 185.627 pr. 31.12. Solid økonomi gir oss
mulighet til å sette bort vårklargjøring av banene og ellers holde anlegget i god stand.

Tenniskurs for barn og unge
Gjennom årenes løp har rundt 50 barn og unge deltatt på tenniskurs hver sommer på Tåsen. Disse
kursene er en viktig del av klubbens tilbud til nærmiljøet. I 2016 klarte vi dessverre ikke å få til dette,
blant annet grunnet trenermangel. Dette er nå igjen på plass, og vi satser på fulle kurs og stor aktivitet
sommeren 2017.

Anlegget
Vårdugnad ble holdt helgen 9/10 april, dessverre med meget dårlig oppslutning. For at banene skal bli
så bra som mulig, er det viktig at vi gjør en god jobb med raking, luking og fjerning av løs grus før ny
grus påføres. Til tross for flott innsats fra de få medlemmene som stilte, ville resultatet vært bedre om
vi hadde vært flere.
For fjerde år på rad benyttet vi firma Sportsconcept AS til jobben med påføring av ny grus, stramming
av linjer og valsing med motorisert valse.
Styret har i løpet av sommerhalvåret utført nødvendig vedlikehold på og rundt banene (luking,
gressklipping, m.m.)
Bane 3
Den nye kunstgressdekket på bane 3 (lagt høsten 2014) svarer til forventningene, og har utvidet
sesongen med flere uker både vår og høst.
Banen er finansiert med spillemidler og inntekter fra bingospill (midler som er øremerket barn og unge)
har barn og unge førsteprioritet når det gjelder spilletid på banen. I tillegg prioriteres medlemmer av
Tåsen tennisklubb da vi har påtatt oss å holde banen i god stand gjennom årlig dugnad (raking av løv,
luking rundt banen, m.m. Banen skal etterfylles med ca. 1 tonn silicasand hvert år. Dette skjer i
forbindelse med vårdugnaden.
Årsmøte 2017
Årsmøte holdes i klubbhuset mandag 27. mars 2017 kl.19:00.

Vårdugnad 2017
På grunn av sen påske i år blir det dugnad helgen 22/23 april, eventuelt også helgen etter, 29/30 april.

Styret takker for tilliten i 2016.

Tåsen, 15.03.17
Anne Berit Bergo

Årsrapport 2016
Tåsen IL klubbhus
Anno 1951

Huskomiteen har i 2016 bestått av Astrid Krohn-Hansen
(styremedlem), Otto Hylen (styremedlem) Monika
Mikesova (Eikenøtten barnehage) og Anne Berit Bergo
(leder).

Eikenøtten barnehage
Eikenøtten ble opprettet for over 30 år siden som en
foreldredrevet barnehage. Barnehagen er veldrevet og
populær og har plass til 23 barn i alderen 1-6 år. Åpningstid
er 7:30 - 16:30.
Økonomi
Egenkapital pr 31.12.16 var kr 41.781. I tillegg til barnehagedriften bidrar også inntekter fra utleie
(barnebursdager, møter og kurs) til å foreta påkrevet vedlikehold og oppgraderinger.
Strømforbruk
Strømforbruk i 2016 var 24.585 kwh, omtrent det samme som i fjor. Diverse energisparingstiltak over
flere år har gitt resultater (fra toppåret 2006 med 37.000 kwh), og det ser ut til at vi nå har nådd et nivå
som vi kan være fornøyd med.

Forsikring
Klubbhuset er forsikret i IF forsikring. Premie i 2015 var kr 15.829.
Kommunale avgifter
Kommunale avgifter (renovasjon, vann og avløp og feiegebyr) var i 2016 på kr 27.943.

Rehabilitering
Også i 2016 ble det ble det foretatt nødvendig rehabilitering og reparasjoner på huset, både innendørs
og utendørs, blant annet:




Alle spottskinner i stue ble skiftet ut med nye, led. Ny dimmer. Utskiftingen medførte en del ekstra
arbeid, da det viste seg at alle kabler var gamle, brannfarlige og ikke lenger tillat, og måtte trekkes
om (i rør over loft).
Grunnmur pusset og malt/slemmet. Topplist montert på grunnmurspapp.
Flaggstang tatt ned, pusset og malt.





Bytte av avløpslange fra oppvaskmaskin på grunn av lekkasje/hull etter knust glass i maskinen.
Knust kjellervindu reparert (dobbelt, frostet isolerglass). Hærverk eller uhell vites ikke.
2 knuste lampekupler i stue (etter utleie) byttet ut.

Huskommitéen takker for tilliten i året som gikk!

Tåsen, 14.03.2017
Anne Berit Bergo

