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OI-gutter blir samarbeidslag med Follo
Oppegård G05 har fått æren av å være samarbeidsklubb med Follo sesongen 2015. Spillerne synes det er
veldig gøy, og opplyser til oppegardil.no at de gleder seg til å få besøk av ordentlige toppspillere som kan
gi gode innspill på hvordan de kan bli bedre, opplyser Jørn Wibe i Oppegård IL fotballgruppen. Vi håper
samarbeidet vil bære frukter for våre lokale gutter, og ønsker dem lykke til i samarbeidet.
Foto: Jørn Wibe, OI

Reddet av dugnad
Medlemmene spytter inn 1,7 millioner
kroner i Oppegård Golfklubb og redder
klubben fra konkurs.
Øyvind Ludt
oyvind@oavis.no

Det har sett mørkt ut for Oppegård
Golfklubb, som har drevet med
underskudd de siste årene.

Klubben har jobbet opp mot
kommunen og kreditorer for å
unngå konkurs.
På en ekstraordinær generalforsamling mandag denne uken
kom den siste livbøyen på plass.

Det ble vedtatt at klubbens
medlemmer pålegges å betale en
ekstraordinær medlemskontingent for sesongen 2015. På den
måten får klubben inn rundt 1,7
millioner kroner, og får omsider
positiv egenkapital.
– Dette berger klubben, sier
en strålende fornøyd daglig
leder, Frode Valle til Oppegård
Avis.

Et bedre tilbud
Han begynte i jobben i januar,
og har jobbet knallhardt med å
få klubben på rett kjøl. Og ser
nå ut til å ha lyktes.
– Nå slipper vi å vente på
hver eneste krone, og kan fokusere på å gi et bedre tilbud til
både medlemmer, gjester og
samarbeidspartnere, sier han.
Han forsikrer at den ekstraordinære kontingenten er en
engangsforeteelse.

Oppegård Golfklubb
• Mot seks stemmer ble det 13. april vedtatt en ekstraordinær
medlemskontingent for 2015 i Oppegård Golfklubb. Beløpene
er som følger:
• Aktive medlemmer: 2500 kroner
Familie: 4000 kroner
Prøve- og greenfeemedlemmer: 800 kroner

BRA OPPMØTE: – Dugnadsånden er ekstremt bra. I tillegg til de som er her, er det et 100-talls personer

som bidrar i løpet av sesongen å mange ulike måter, sa daglig leder Frode Valle under lørdagens dugnad, der
rundt 70 mennesker møtte opp til tross for at været ikke var det beste. Alle foto: Øyvind Ludt
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Meld deg på årets idrettsskole
Nå er påmeldingen for årets idrettskole i regi av Oppegård Idrettslag åpnet.I år starter man etter lunsj klokken 12.30 tirsdag 23. juni, og holder
på til klokken 16.30. Østli Skole slutter litt senere og disse barna kan da komme til en sen lunsj klokken 14.30. Resten av uken, onsdag til fredag
kjøres det som vanlig klokken 09.00 til 15.00. I år er det følgende idretter: badminton, bordtennis, friidrett, fotball, håndball, innebandy og ski.
Tilbudet er for alle som går på barneskolen seks til tolv år. Barna får treningsgenser, drikkeflaske, lunsj og frukt alle dager. Pris for skolen er 1400
kroner, og du kan melde deg på via oppegardil.no. Foto: OI

og spleiselag
I tillegg til de ekstra pengene inn i kassen, har klubben
fått en avtale med DnB i Ski
som reduserer klubbens
utgifter med rundt 100.000
kroner. Klubben skylder
Oppegård kommune rundt
370.000 kroner i leie. Klubben fikk nei til en gjeldssanering på 184.00 kroner, men
har fått mulighet til å komme
med forslag til nedbetalingsplan for dette beløpet.

Stordugnad

Banen åpnes snart

Lørdag var det dugnad på
banen på Østre Greverud, og
rundt 70 personer stilte opp
for klubben. En del av jobben
som ble gjort var å vedlikeholde arealer som egentlig er
kommunens ansvar.
– Vi jobber også med
kommunen for å få en ordning der vi får betalt for
denne type jobb, en ordning
som skal komme begge parter
til gode, sier Valle.

Nå jobber Valle og banemannskapet hardt med å få
banen klar til sesongen. Trolig
kan den åpnes rundt 1. mai.
Banen ser veldig bra ut, og
Valle tror at banen blir minst
like bra som i fjor.
– Mest sannsynlig bedre.
Dette er en positiv effekt for
de ansatte også, som har lurt
på fra måned til måned på om
de får lønna si eller ikke. Nå
kan vi ser fremover, sier Valle.

SLIK LIKER VI Å SE DET: Etter dugnaden
lørdag åpnet driving rangen på Oppegård
Golfklubb.

SJEFEN: Daglig leder Frode Valle har jobbet
nærmest natt og dag siden januar med å få orden
på økonomien i klubben.

NY INNTEKT: Klubben vedlikeholder i dag
områder som kommunen egentlig har ansvaret
for. Nå skal klubben få betalt for jobben.

MARKISER

PERSIENNER

NYTT BAD nå 145.000,inkl. mva

SCREEN • GARASJEPORTER
Bad inntil 4 m². Dekker arbeid
og alle materialer som Litexplater, membran mm. Fliser og
baderomsmøbler inngår ikke.

VÅRkupp!
utvalgte produkter

–15-35%

Tannlegevakt
hele uken,
uten timebestilling
Mandag - fredag 1200 - 1530
Lørdag - søndag 1300 - 1600
Follo Tannlegevakt i Landerudsenteret
Sønsterudveien 32 - 1412 Sofiemyr
resepsjon@kolbotntannlegesenter.no
Tlf 66 80 96 00 - 66 80 21 10

Arild Karlsen tlf: 908 36 290

eller ring sentralbordet tlf: 911 50 200
www.fasadeprodukter.no

Ring 47 47 55 16 eller mail
bruce.wilson@inoventio.no

NORBYVEIEN 70, 1406 SKI

www.follotannlegevakt.no
facebook: Follo Tannlegevakt
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