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Vi oppfordrer alle medlemmene i VIL, lokalavisene og andre til å komme på dette
ekstraordinære årsmøtet. Dette for at flest mulig av idrettslagets medlemmer kan få
riktig informasjon om VSA utviklingsprosjekt, samt gi sine innspill og føringer til
idrettslagets representant til generalforsamlingen i VSA.
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1. Saksframlegg VSA utviklingsprosjekt
Styrets innstilling:
Vegårshei Idrettslag bidrar med et beløp a kr. 672 355,- til utviklingsprosjektet i VSA AS.
Vegårshei Idrettslag tiltrer forslaget til vedtak slik det er oppført i rapporten:
Forslag til vedtak i generalforsamling i VSA AS:
1. Generalforsamlingen i VSA AS tar forprosjektrapporten til etterretning og støtter
anbefalingene gitt i rapporten fra prosjektgruppa for videreutvikling av VSA.
2. Generalforsamlingen legger til grunn at det i den videre prosessen arbeides med å
etablere et regionalt hoppsenter. Dette benevnes heretter Sørlandet hoppsenter.
Generalforsamlingen mener Sørlandet hoppsenter vil gi VSA en styrket regional rolle og en
ny regional rolle som Sørlandets kystnære hoppsenter og videreutvikle VSA som et kystnært
ski- og aktivitetssenter.
3. Generalforsamlingen støtter rapportens anbefalinger om at hovedprosjektet deles inn i to
delprosjekter,: (1) Fjellheimsiden og (2) Molandssiden, og at videre prosjektering,
planlegging og finansiering av disse gjøres separat.
4. En viktig forutsetning for det videre arbeidet er at beslutningsgrunnlaget blir grundig
kvalitetssikret. Det innebærer at prosjektets to delprosjekter må planlegges så langt dette er
praktisk mulig med finansieringsplan og tidsplan. Det er særlig viktig å få avklart detaljerte
anleggskostnader knyttet til grunnforholdene for Sørlandet Hoppsenter på Molandssiden.
5. Styret i VSA AS gis i oppdrag å følge opp pkt. 1-4 i vedtaket, basert på delprosjektrapport
II. Styret gis fullmakt til å oppta lån, inngå nødvendige skriftlig avtaler og kontrakter for
enkeltprosjekter når disse er finansiert. Større avvik fra delrapport II og dette vedtakets punkt
1-4 legges fram for generalforsamlingen.
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Vedlegg:
Rapport Forprosjekt II – utvikling VSA
Rapport Forprosjekt – utvikling VSA
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