SEK TION 1

Ramsø Hallen skal også
være kommunal hal
SELSKAB: Formand
og næstformand
håber, at det ikke
får betydning for
brugerne, at kommunen bliver eneejer af Ramsø Hallen.

Af Lars Kimer
GADSTRUP: Når brugerne af
Ramsø Hallen efter 1. juni
træder ind i hallen, skulle de
helst ikke mærke, at noget er
forandret. Men den dato tegner til at blive dagen, hvor
Ramsø Hallen overgår fra
at være en a.m.b.a.-hal til at
være en kommunal hal.
Det blev besluttet på en
ekstraordinær generalforsamling i hallen i aftes.
Roskilde Kommune havde
bedt om generalforsamlingen uden egentlig at ønske
den. Men Tilsynet har set
på selskabskonstruktionen

i først Roskilde-Hallerne og
altså også i Ramsø Hallen,
og efter en grundig granskning er selskabskonstruktionen for begge haller blevet
erklæret ulovlig.
Hvis Roskilde Kommune
skal betale så mange penge
til driften af hallen, så skal
den ifølge Tilsynet også stå
som ejer.

ny halinspektør - får lov at
bestemme, hvem vi gerne
vil ansætte. Gør vi vores arbejde ordentligt og får lavet
en god forretningsorden, så
tror jeg også på, at vi kan
fortsætte som om, intet var
hændt, siger formand for
Ramsø Hallen, Vinni Smith
Dinesen, som er formand på
andet år for hallerne.

Bekymrede miner

Ikke som i Viby

Selv om brugerne formentlig ikke kommer til at mærke forandringer, så kan en
sådan ændring godt give lidt
bekymrede miner i bestyrelsen.
- Vores største frygt er, at
kommunen tager initiativet
og ansvaret fra os. Det kan
de med den nye konstruktion. Vi er dog blevet lovet, at
det ikke kommer til at ske,
at kommunen egentlig ønsker status quo på ledelsen
af hallen. Jeg håber også, at
det kommer til at betyde, at
vi fx i en ansættelsessituation - det kunne være, at vi
på et tidspunkt skal have

Næstformand Poul Petersen
håber også meget på, at hallen fortsætter uændret.
- Vi vil for alt i verden undgå det, som er sket i Viby,
hvor hallen er blevet en del
af Roskilde-Hallerne. Vi har
en stærk selvstændighedsfølelse og vil rigtig gerne arbejde med at udvikle vores
hal lokalt, siger han.
I dag ejer Roskilde Kommune 97 procent af Ramsø Hallen, mens et miks af
Gadstrup IF og en længere
række private borgere har
resten.
Da hallerne i sin tid blev
bygget, blev der udstedt

ejerbeviser for 100 kroner
stykket, men fra 1. juni vil
Roskilde Kommune fremstå
som 100 procent ejer af hallen.

Byrådsmedlem beroliger
Lars Berg Olsen (V) er Roskilde Kommunes repræsentant i Ramsø Hallens bestyrelse, og heller ikke han forventer, at ansvaret og initiativretten tages fra hallerne
og placeres i kommunen.
- Det har vi borgmesteren
og kommunaldirektørens
ord for. Kommunen har ingen intentioner om at fjerne
det frie lokale initiativ, og
der ændres heller ikke på
det faktum, at det er byrådet, som beslutter, hvor stort
et tilskud Ramsø Hallen
skal have til driften, siger
Lars Berg Olsen.
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