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Styrets årsberetning for 2021
Nes Ski- og Sykkelanlegg SA
Selskapet er et driftsselskap med formål å drifte og vedlikeholde Nes Ski- og
sykkelanlegg, kjøre turløyper samt opprettholde aktiviteter som foregår i
anlegget i samarbeid med medlemsklubbene. I løpet av 2021 er det
gjennomført flg.: Ferdigstilt rundbane sykkelløype, utbedret løypetraseer ifbm
NMjr, hugging og rydding, utvidelse/oppgradering av snø-produksjonsanlegg,
satt opp rygg til seierspall, opprusting av p-plass bak arenabygg, høyttalertårn,
montert nye høyttalere. Totalt 1200 timer med snøproduksjon. Basestasjon har
blitt oppgradert til 5G.
Totalt har det vært aktiviteter i anlegget 68 dager i løpet av 2021. Da er ikke de
faste treningskveldene til Nes Ski, Nes Sykkelklubb og dugnader medregnet.
Organisasjoner som har benyttet anlegget: Fenstad Skiklubb, Fenstad JFF,
Fenstad Østre Jaktlag, Nes Sykkelklubb, Nes Ski, Romerike Speiderkrets, Nes OLag, Neskollen skole, Nes Pensjonistforening, Ullensaker Skiklubb, Nordre
Eidsvoll IL, Team Odal og flere konfirmasjoner og private tilstelninger.
NMJr. ble avlyst grunnet Covid-19. Neskarusellen har gjennomført 2 renn.
Barnas Skileker hadde sitt første arrangement i anlegget. Nes Ski har arrangert
interne konkurranser i henhold til smittevernreglene og Romjulsrennet hadde
flere deltakere enn noen gang. Nes Sykkelklubb har arrangert 4 ritt i Nes Cup,
Evenyrrittet, Tour of Norway for kids, sommeravslutning og årsavslutning for
klubben.
Regnskapet for 2021 viser et overskudd. Deler av gjelden til stiftelsen er
omgjort til gave. Resterende gjeld vil bli omgjort kommende år.
Selskapet har ingen ansatte. Selskapets styre består av 7 menn og 1 kvinne. Det
er ikke utbetalt lønn eller honorar til noen.
Det er gjennomført 7 styremøter, herav ett på Teams.
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Arbeidet med kildesortering/renovasjon er opprettholdt i 2021 i samarbeid
med Ragn Sells.
Styret er ikke kjent med noe som kan endre selskapets stilling og resultat som
ikke vises i resultatregnskapet og balansen. Det er ikke inntrådt forhold etter
regnskapsårets utgang, som har betydning for bedømmelse av regnskapet.
Etter styrets mening, viser det fremlagte regnskap, et riktig bilde av selskapets
stilling.
For resultat og disponering, vises det til årsregnskapet.
Fenstad, 8.juni 2022
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