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ÅRSBERETNING 2016

Styrets sammensetning
Leder: Johnny Duedahl
Nestleder: Tore Moger
Kasserer: Henrik Blymke 
Informasjon og sekretær: 
Torunn Breilid
Anlegg og drift: Jan Trygve Olsen
Styremedlem: Arne Johan Hamre

Valgkomité
Leder: Cathinka Skotvedt Sundling
Medlem: Julia Mjør
Medlem: Dag Tønder
Medlem: Kine Ditlefsen

Revisor
Agder-Team Revisjon AS

Litt om året som har gått
Året 2016 er et år hvor Nesøya 
IL har gjort seg enda mer bemer-
ket på idrettskartet også utenfor 
Nesøya. Flotte prestasjoner på 
friidrettsbanen, gode fotball- og 
håndballkamper og opprykk med 
lagtennis, bare for å nevne noen. 
Og vi er ikke bare flinke i selve 
sporten men vi viser også god 
sportsånd! Det er kjempeflott!!!

Gjennom flere år har vi nå sett økt 
aktivitet innenfor idrettslaget, en 
trend som har fortsatt også i 2016. 
Dette skyldes først og fremst at 
vi har fått et bredere tilbud gjen-
nom flere idrettsgrupper men 

også at det gjøres en kjempegod 
innsats i de ulike gruppene. Det er 
hyggelig å se at både fotball og 
tennis, inkludert sine respektive 
akademier, øker sine inntekter og 
sitt aktivitetsnivå sammenlignet 
med foregående år. Anleggsin-
vesteringene er helt klart størst for 
disse gruppene og det er da både 
naturlig og viktig at de også gener-
erer tilstrekkelig med inntekter slik 
at vi kan betale for de investerin-
gene som er gjort. Spesielt gjelder 
dette tennis, som har fortsatt den 
fine utviklingen gjennom økt aktiv-
itet både på treninger men også 
turneringer for alle aldersgrupper. 
I tillegg ser vi at håndball fortset-
ter å øke aktiviteten og det er nå 
mange i sving på både treninger 
og turneringer, både i hallen her 
på Nesøya og i haller andre steder 
i nærområdet. For første gang har 
også ishockey påmeldt 2 lag til se-
riespill og det er jo fantastisk moro 
at vi får til dette. 

Etter mange år med betydelig 
vekst er vi nå inne i en fase hvor vi 
forsøker å «konsolidere» idrettsla-
get. Dette gjelder både de verk-
tøyene vi bruker men kanskje mest 
samspillet mellom våre adminis-
trative ressurser og de frivillige 
ressursene. Dette arbeidet vil vare 
ut i 2017 men vil forhåpentligvis 

gjøre at de mange oppgavene som 
må gjennomføres for og i regi av 
NIL blir gjennomført på en mest 
mulig smidig og hensiktsmessig 
måte. Det betyr også at vi ser for 
oss endringer i sammensetningen 
av hovedstyret og at vi også ser 
for oss endringer i administras-
jonen. Et eksempel på dette er 
informasjon. Informasjon til rett tid 
og gjennom riktige og tidsriktige 
kanaler blir bare viktigere og vikti-
gere. Vi ser økt bruk av Facebook, 
vi bruker mye tid på nyhetsbrev, 
hjemmesidene må oppdateres 
jevnlig og informasjonsmateriell må 
utarbeides ifm ulike arrangementer, 
turneringer osv. Historisk sett har 
dette vært en oppgave som har lig-
get på Hovedstyret men vi ser nå 
at dette er noe som må håndteres 
av administrasjonen fremover.  

Vi har nå fast ansatte trenere på 
heltid for tennis og fotball i tillegg 
til daglig leder i en pt 50% stilling. 
Utover dette har vi nå 2 deltid-
sansatte ressurser som dekker 
områder som medlemshåndter-
ing, påmeldinger, informasjon osv 
samt ansatte med ansvar for de 
ulike akademiene. Vi mener at ar-
beidsmiljøet er godt og bortsett fra 
daglig leders sykefravær (20-30%) i 
2016 så er sykefraværet lavt.  
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Det har i 2016 vært mindre arbeid 
knyttet til anleggsutvikling. Vi har 
dog påbegynt arbeidet med å 
klargjøre for bygging av tennis-
hus i tilknytning til tennisbanene 
og håper og tror at dette er på 
plass i løpet av 2017. I tillegg 
gjenstår fortsatt noe arbeid på 
uteområdene fra tufteparken og 
opp mot tennisbobla i form av 
lys, asfalt og beplanting. Mulig vi 
også kan få på plass flere skater-
amper el fremover – det får tiden 
vise. Det har vært gjennomført 
dugnad på klubbhus og anlegg, 
og vi oppfatter at vedlikeholdet er 
godt. 

Markedet for sponsor- og marked-
savtaler fortsetter å være krev-
ende og det forventes å være 
krevende også i årene som kom-
mer. Vi har dog mange skiltspon-
sorer og vi er selvfølgelig veldig 
takknemlige at disse viderefører 
sitt samarbeid med oss også ut i 
2017. I tillegg har vi avtalen med 
G-Max som også gir fordeler 
både for oss som klubb og for 
deg som medlem gjennom rabat-
ter hos G-Max.

Aktiviteter/grupper
Per i dag driver NIL med følgende 
aktive idretter (ref. årsrapport for 
hver av disse gruppene):

•  Fotball (gutter og jenter)

•  Friidrett (gutter og jenter)

•  Seiling med både joller og brett  
    (gutter og jenter)

•  Håndball (gutter og jenter)

•  Tennis (gutter og jenter)

•  Allidrett (gutter og jenter)

•  Innebandy (voksne damer/ 
    menn)

•  Ishockey (voksne menn)

Deltakelse i andre møter 
og organisasjoner
Representanter fra NIL har i år 
som i fjor hatt jevnlig dialog 
med Asker kommune og Asker 
Idrettsråd knyttet til forskjellige 
forhold rundt drift av idrettslaget 
og av idrettsanlegget i Ridder 
Flemmings vei. En av hoved-
sakene som har vært fulgt opp i 
2016 forslag til ny driftsmodell av 
idrettsanlegg i Asker kommune. 
NIL er svært godt fornøyd med 
samarbeidet med kommunen.

Økonomi
Samlede inntekter for 2016 utg-
jorde kr 8 002 000 mot kr 7 295 
000 i regnskapsåret 2015. Øk-
ningen på ca 10 % kan forklares 
delvis av god driv i fotball og 
tennis avdelingene, samt økt kiosk 
salg i løpet av året. I tillegg solgte 
vi den gamle traktoren vår med 
gevinst, som ble etterfulgt av en 
ny traktor-leieavtale.   

Driftskostnadene endte på kr 7 
152 000, som var en økning ca 9 
% fra fjoråret. Økningen skyldes i 
hovedsak høyere lønnskostnader 
og generelt høyere driftsrelat-
erte utgifter i forbindelse med 
økt aktivitetsnivå. Likevel, det er 
positivt å se at driftsresultatet før 
avskrivinger endte på kr 850 000 
for 2016, noe som var opp kr 147 
000 fra i fjor. 

Grunnet fortsatt høye avskrivinger 
på anlegg i klubben vår, endte 
driftsresultatet etter avskrivinger 
på minussiden, med kr – 422 000 
i 2016, likevel en forbedring fra 
året før. Netto finanskostnader 
var derimot betydelig lavere i 
år, noe som samlet sett førte 
til at det negative årsresultatet 
forbedret seg også. Positiv effekt 
av tidligere refinansiering av lån 
og fortsatt lavt rentenivå, ga et 
årsresultat i 2016 på kr – 709 000, 
mot kr -1 039 000 i 2015.

Likviditeten ved utgangen av 
2016 var akseptabel, med kr 
903 000 i totale likvide midler. 
Mottatte tippemidler og MVA 
kompensasjonen under 2016 kom 
inn på linje med budsjett, mens 
vi venter fortsatt på noe mer fra 
tennisanleggsinvesteringene, som 
forventes å komme inn under 
2017. 

Bokført egenkapital var ca kr 
5,4 millioner, mens utestående 
rentebærende lån fra Kommunal-
banken utgjorde kr 10,5 millioner 
ved årsslutt. Styret vil starte med 
å jobbe for å finne en løsning 
der vi refinansierer et av våre lån, 
slik at amorteringsplanen blir 
noe lettere, og dermed øker den 
finansielle fleksibiliteten noe. I 
forbindelse med bygging av et 
nytt tennis-hus i 2017, planlegges 
også opptak av et midlertidig nytt 
privatlån i påvente av tippemidler 
og tilbakebetaling av MVA.   

Årsregnskapet er utarbeidet un-
der forutsetning om fortsatt drift.

Medlemstall
Medlemstall for 2016 var totalt
1 384 mot 1 152 for 2015.
Alderssammensetningen av 
medlemmer fordeler seg slik for 
2016: 
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Medlemstall 2016 (2015)

Kvinner
Menn
Totalt 

0-5 år

  50 (17)
  44 (19)
  94 (36)

6-12 år

182 (179)
271 (224)
453 (394)

13-19 år

107 (127)
174 (151)
281 (278)

20-25 år

    9 (10)
  33 (27)
  42 (37) 

26 år +

202 (190)
309 (226) 
511 (416)

TOTALT

  550   (509)
  843   (643)
1384 (1152)

Kvinner
Menn
Totalt 

2010

383
595
978 

2011

  403
  599
1002

2012

  518
  690
1208

2013

  537
  675
1212

2014

  498
  802
1300

2015

  509
  643
1152 

 

2016 

  550
  834
1384
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Nesøya Idrettslag takker alle frivillige for den flotte innsatsen som er lagt ned også i 2016.

          Nesøya, 8. februar 2017

Arne Johan Hamre
Styremedlem

Nina Beate Eskedal
Daglig leder

       Johnny Duedahl 
             Styreleder 

Torunn Breilid
Informasjon

Tore Moger
Nestleder

Jan Trygve Olsen
Anlegg

Henrik Blymke
  Kasserer  

 


