Hovedstyret

Årsberetning for 2021 for hovedstyret
1. Styret
Leder
Nestleder

Otto Galleberg
Knut Raastad

Sekretær

Åse Marie S.
Borgen
Heidi M. Hansen

Kasserer

Leder judogruppa
Leder
orienteringsgruppa
Leder skigruppa
Leder sykkelgruppa

Styremedlem
inkludering
Leder allidrett

Tove Teien

Leder Team Sande

Bjørge Aass

Leder tennisgruppa

Leder diskgolf
Leder fotballgruppa

Eivind M. Lindseth
Øyvind Nilsen

Leder turngruppa

Simon Gerhardsen
Otto Galleberg
Hans Gunnar
Gravningen
Per Christian
Rasmussen
Toril Kveine
Odd Erik
Kristiansen
Ole Ivar Berg

2. Styreaktivitet
Hovedstyret har i 2021 hatt 8 hovedstyremøter.
2021 ble et nytt, spesielt år på grunn av Korona-epidemien som fortsatte også dette året. Denne
epidemien fikk også store konsekvenser for Sande Sportsklubb. Styremøtene i mars og mai ble
gjennomført på Teams, og årsmøte ble utsatt og først gjennomført 7. juni. Langt mer alvorlig
var at mange av våre aktiviteter ble stengt i kortere eller lengre perioder. Treninger, stevner,
kamper og andre arrangementer måtte avlyses. Alt for å følge krav fra nasjonale og kommunale
myndigheter for å redusere smittespredningen i samfunnet. Smittebegrensningene var noe
mindre høsten 2021, men ble så strammet inn igjen i desember slik at mange aktiviteter igjen
måtte stenge ned. Vi er spente på hvilke langsiktige konsekvenser dette vil få for våre
aktiviteter, og hvor mange barn og unge som fortsetter innen de aktiviteter Sande sportsklubb
har i 2022.
Hovedstyret har i 2021 behandlet følgende saker:
• Arbeidet med klubbhytta på Vestskogen sluttført og komiteen har overlatt driften av
hytta til hovedstyret og skigruppa. Koronaen gjorde samtidig at vi ikke fikk benyttet
hytte til servering som planlagt vinteren 2020/21 eller før nyttår 2021.
• Utleieregler for klubbhytta på Vestskogen
• Prosjektet ”Alle skal med” har hatt sitt niende år, og fikk tildelt midler også fra
Buskerud Fotballkrets i 2021.
• Sluttføring av utbygging av treningsrom som tilbygg til klubbhus Lersbrygga
• Gjennomført det meste av utbygging av solcellepark på Vestskogen for å skaffe strøm
til lysløypa og klubbhytta. Kun innstillinger gjenstår til 2022.
• Satt ned gruppe som ser på utvikling av idrettsanlegget i Dyegata
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Vedtatt opprydding av lysløypa på Lersbrygga
Utgitt magasin «Sande Sande» til alle husstander i vår del av kommunen.
Fordeling av moms-kompensasjon mellom gruppene
Rutiner for politiattester
Avlyst årets julekalenderdugnad pga. Koronaen
Lønnsjustering daglig leder og vaskehjelp
Branntilsyn klubbhus Dyegata.
Søknader om spillemidler til nye idrettsanlegg
Smittevernregler under Koronaepidemien gjennom årets aktiviteter.

3. Medlemmer
Ved utgangen av 2021 var det registrert 1286 medlemmer i Sande Sportsklubb, fordelt på 499
kvinner og 787 menn. Dette er 45 flere enn årsskiftet.

4. Andre møter og arrangementer
Representanter fra klubben stilte på årsmøte i Holmestrand idrettsråd 15. april som ble
gjennomført på Teams.
Årets julekalenderdugnad ble avlyst pga. Koronaen.

5. Økonomi og dugnader
Hovedinntektene for klubben kommer fra medlemskontingent, treningsavgifter (i gruppene),
offentlig støtte (kulturmidler, refusjon av noe av våre anleggskostnader og lokale
aktivitetsmidler), dugnader, grasrotandel (fra Norsk Tipping), momsrefusjon og
sponsorinntekter (Sande Meieri AS og Kjeldaas AS som de største).
Klubbhuset Dyegata brukes mye i klubbens egen regi. Klubbhuset leies ellers ut til møter og
andre arrangementer både i ukedager og i ledige helger. Det har ikke vært utleie i deler av året
på grunn av Koronareglene. Klubbhuset på Lersbrygga benyttes nå som treningsrom for
judogruppa. I.L. Sandvin er fast leietager på Lersbrygga.
Det må også legges til at det aller meste av arbeidet i klubben gjøres på dugnad – gratis – av de
mange som har verv i styrer og grupper, oppmenn, trenere og andre som hjelper til.
6. Sponsorer
Hovedstyret har i 2021 hatt samarbeidsavtaler med Sande Meieri inkl. Fargerike og Kjeldaas
AS.
7. Ansatte, representasjon/andre tilhørende verv for tillitsvalgte/medlemmer
Sven-Ove Johansen er ansatt som daglig leder i klubben i 60% stilling.
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Knut Raastad har fulgt opp våre to klubbhus sammen med daglig leder. De fortjener begge en
stor takk.
Hyttekomiteen som sluttførte arbeidet med klubbhytta på Vestskogen i 2021 har også gjort en
enorm dugnadsjobb og fortjener en stor takk: Knut Evensen, Knut Raastad, Edmund Breda og
Ketil Lille. I tillegg har flere andre også bidratt mye til hytta.
Utbyggingen av treningsrom på klubbhus Lersbrygga ble gjennomført i 2021. Komiteen her
består av Knut Raastad, Simon Gerhardsen, Sven Ove Johansen og Otto Galleberg.
Prosjekt solceller til lysløypa og klubbhytta på Vestskogen ble gjennomført i 2021. Her består
komiteen av Knut Raastad, Sven Ove Johansen, Jørund Buene og Otto Galleberg.
Andre verv:
-Ole Ivar Berg, medlem i Holmestand idrettsråd fram til årsmøtet
-Morten Gjessing, medlem Holmestrand idrettsråd fram til årsmøtet i april 2021 der han
overtok som leder av idrettsrådet
-Jon Erik Bjørge, nytt medlem i Holmestrand idrettsråd fra årsmøtet
-Anne Kari Heen, Kontrollkomiteen Holmestrand idrettsråd
-Otto Galleberg, leder i valgkomiteen for Holmestrand idrettsråd fram til årsmøtet
-Ellen Tytlandsvik, nytt medlem i valgkomiteen for Holmestrand idrettsråd fra årsmøtet
-Lars Sandnes, styremedlem i styret til Norges Judoforbund.
-Simon Gerhardsen, medlem Stevnekomiteen i Norges Judoforbund.
-Espen Eriksen, internasjonal fotballdommer fra Sande Sportsklubb.
Hovedstyret takker alle for innsatsen og håper å kunne inspirere til et godt og aktivt idrettsår
også i 2022.
For hovedstyret
Otto Galleberg
Leder
13. februar 2022
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