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Bestyrelsesmøde 
Halbestyrelse 6. december 2016 

i Ramsøhallens mødelokale 

   
  

 
 

Emne Referat Ansvarlig 
& dato 

Konstatering af fremmødte og 
fraværende 

Afbud fra Hans Kurt Johansen. 
 

 

Godkendelse og opfølgning af 
referat fra sidste møde 

Vi skal selv betale advokatregning, mens revisorregninger 
betales af kommunen. Kommunen får en opstilling. 
 

 
Henning 

Gennemgang af driftsregnskab 
siden sidst 
 

Kassebeholdning 118.591,- ex. moms iflg. kommunen.  
Der er styr på løn, både bagud og fremadrettet, til Henning og 
det er afklaret med kommunen. 
 

 
Henning 

Orientering meddelelser fra 
formanden: 
· Referat/information om mødet  
  med borgmester Joy og Poul     
  Knopp 
 

 

NOTAT fra møde: 
Til stede:  
Borgmester Joy Mogensen 
Kultur- og Idrætschef Poul Knopp Damkjær 
Formand for Ramsøhallens bestyrelse Vinni Smith 
Bestyrelsesmedlem Ramsøhallen Poul Petersen 
  
Ramsøhallens udtrykte glæde over at det i forbindelse med budget-
2017 blev muliggjort at lave udbygningen af hallen, som tilgodeser 
de ønsker der er fra gymnastikken i Gadstrup. Og at det blev muligt 
at tænke dette sammen med opbygningen efter branden i maj 2016. 
  
Desuden gav Ramsø Hallens bestyrelse udtryk for at der stadigvæk 
er et stort ønske om og behov for at finde løsninger for de fysiske 
rammer for Ramsø Motion, der i dag har til huse i egne pavilloner 
ved hallen. 
  
Der blev aftalt følgende: 
Når der er tegninger på udbygningen indkaldes halinspektør 
Henning Riber til møde med Kultur & Idræt og Ejendomsafdelingen 
og der nedsættes et byggeudvalg. 
  
For at fastholde fokus på de fysiske rammer for motionsafdelingen 
skal der udarbejdes et notat til brug for budgetdrøftelserne-2018. 
Dette notat skal forholde sig til følgende: 
1) De eksisterende pavilloners stand 
2) En vurdering af om der kan findes en permanent løsning,  
     hvor de kan opgraderes til gældende energikrav og evt.  
     tilbygges 
3) Nybygning med udgangspunkt i de fremlagte ønsker fra  
    Ramsøhallens visionsarbejde 
  
Notatet skal være færdig primo maj 2017 og indeholde en estimeret 
prissætning. 
  
For at sikre den mest hensigtsmæssige korrespondance blev det 
besluttet at kontakten til Ramsøhallen foregår mellem Kultur & Idræt 
og Ramsøhallens bestyrelse v/Henning Riber og Vinni Smith. 
  

 

Deltagere: 
 
 
 
Afbud: 
 

Vinni Smith, Susanne Skjold Petersen, Henning Riber, 
Søren Tofte, Poul Petersen, Frank Roslyng-Stilou; Lars Berg 
Olsen 
 
Hans Kurt Johansen 
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Bestyrelsesmøde 
Halbestyrelse 6. december 2016 

i Ramsøhallens mødelokale 

  
.  
 

Orientering meddelelser fra· 
halinspektøren: 
· Fremlæggelse af 
budgetforslag 2017  

 

Budgettet for 2017 er gennemgået og godkendt. Besparelse på 
varme, men nyinvesteringen er ikke betalt tilbage indenfor de 
planlagte 4 år.  
 
Kommunen er ikke helt færdig med regnskabet, der er en 
finesse. Det er muligt det er en terminsbetaling fra 2006, da vi 
har fået udsættelse. 
Negativ insolvent, det er gået udover vores opsparing. Lars Berg 
undersøger sagen, da det er vores advokatudgifter som 
kommunen ikke dækker.  
 
Mødekalender udleveret. 
Der indkaldes til halfordelingsmøde primo januar 2017 

 
Henning 
 

Bestyrelsen i øvrigt  Der mangler sidste underskrift til diverse dokumenter  
Til drøftelse og beslutning 
 

Afventer byggegruppen kommer i gang. Til næste møde skal vi 
lave en køreplan fra 17. januar frem til maj. Afventer et officiel 
notat fra Joy Mogensen. Ikke projektgrupper. 

 

Punkter til næste møde Næste møde 17. januar kl. 19.30  
Evt. Mødelokalet: kan bookes af alle foreninger også dem udenfor 

GIF 
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Bestyrelsesmøde 
Halbestyrelse 6. december 2016 

i Ramsøhallens mødelokale 

 

 

Møder 
 

Tid Sted 

Bestyrelsesmøde tirsdag 17. januar kl. 19:30 
 

I mødelokalet 
Ramsøhallen 
 

Bestyrelsesmøde onsdag 15. marts kl. 19:30 
 

I mødelokalet 
Ramsøhallen 
 

Formøde....................... 
Generalforsamling........ 

tirsdag 28. marts kl. 18:30 
tirsdag 28. marts kl. 19:30 

I mødelokalet 
Ramsøhallen 
 

Bestyrelsesmøde torsdag 11. maj kl. 19:30 
 

I mødelokalet 
Ramsøhallen 
 

Bestyrelsesmøde onsdag 23. august kl. 19:30 
 

I mødelokalet 
Ramsøhallen 
 

Bestyrelsesmøde torsdag 19. oktober kl. 19:30 
 

I mødelokalet 
Ramsøhallen 
 

Bestyrelsesmøde 
Med efterfølgende julefrokost 

torsdag 07. december kl. 
18:00 
 

I mødelokalet 
Ramsøhallen 

 
 
 

  


