Bestyrelsesmøde
Halbestyrelse torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.00
i Ramsøhallens mødelokale
.

1. Konstatering af fremmødte og afbud.
Fremmødte: Vinni Smith, Henning Riber, Lars Berg Olsen, Hans-Kurt Johansen,
Susanne Skjold Petersen og Poul Petersen
Afbud: Søren Tofte og Bo Schytte
2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde den 23. august
En rettelse fra Vinni i referatet fra infomødet omkring det strategiske anlægsbudget:
Det er selvfølgelig 16 mio. kr. der er afsat på budgettet. Og nu er det så også godkendt,
så vi skal bare i gang med arbejdet.
3. Gennemgang af driftsregnskab siden sidst v/Henning
Telefon og internet lidt over forbrug. Vandafgift negativ forbrug skyldes at GM først
betaler i januar 2018. Driftstilskud (2017) inkl. vores opsparing (indestående på
kommunale konto pr. 31.12.2016). Eventuel overskud skal noteres som hensættelser til
konkret projekt, som f.eks. nyt halgulv.
Roskilde kommune har oprettet et ”kraftcenter” med folk som skal stå for reparationer i
kommunens haller, med mindre det er større projekter som skal i udbud.
4. Orientering meddelelser fra:
a. Formand
i. Opstart af Haludvidelsen tidsplan - motionsdelen
Budget er godkendt med 16 mio. kr. i 2018.
Opstart projektering med Pernille og Kristoffer, sikre at der tages
udgangspunkt i det vi allerede har lavet, og klarlægges i januar 2018.
Sikre at de rette personer kommer med i projektarbejdet. GIF og GM skal
være med.
Vinni prøver at få så meget at vide om køreplaner. Der skal gang i
arbejdsgrupper bl.a. mailgrupper. Vigtigt at informationer flyder
hensigtsmæssigt og altid til alle de nødvendige personer.
Når valget er overstået indkalder vi kommunen til et opstartsmøde, med
forventningsafstemning.
ii. Forpagtningsaftale i forhold til cafe faciliteter i det kommende
halbyggeri.
Der er blevet vendt nogen tanker. Fodbolden inddrages i snakken og
udbedes en skitse over hvad de evt. kan byde ind med.
b. Halinspektør
Ny rengøringsaftale
Preben har sagt op. Der er nu i stedet hyret et privat rengøringsfirma, mor
og søn, som har erfaring med rengøring i andre haller. Det har kørt i 3 uger
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og fungerer fint, med enkelte tilpasninger. Det er ikke dyrere end timelønnet
medarbejder.
Status på net forbindelse
Henning har snakket med TDC og få fibernet ned. Rimelig forbindelse
koster 70.000,- kr. årligt. Fodbold vil måske lave e-sport.
Bredbåndsforbindelse til skolen allerede fra kommunen og der kigges på
om vi kan kobles på med en engangsudgift på omkring 80.000,- kr. Får et
tilbud på det.
Orientering på Connect Sport – evt. medlemskab
Har bl.a. kurser i netværk og workshop. Det er et alternativ til danske haller
og koster 8.900,- kr. ekskl. moms. Arrangementer der giver mening for
Henning og for foreningerne tager vi et år. Medlemskab er gældende for
max. 1 center/ max. 3 personer. Henning tjekker op på det.
Orientering og status på nuværende byggeri
Problemer grundet vejr og vind. Alle kassetter skal tørres ud inden de går
videre, da der er fugt i. Ny byggeleder så de er lidt forsinket, omkring 14
dage, som hentes senere. Døre er sat i og der kommer varme på.
Fået en regning fra forsikringen på 20.000,- kr. på løsøre, da det er Team
Gym’s forsikringsselskab.
Indbrud i hallen.
Kommet ind via byggepladsen. Tagpap (20 ruller) omkring 100 håndbolde,
kettlebelt og håndvægte.
Poul forespørger kamera med føler i det gamle redskabsrum.
Nye lamper på stander sættes op.
c. Bestyrelsen i øvrigt


Hans-Kurt spørger om ventilation sættes i gang – specielt
omklædningsrummene. Hydrostater skiftes.



Lars kan desværre ikke komme til julefrokosten d. 7. dec.
Der er foreslået onsdag den 13. december kl. 18.00Der er flertal af de fremmødte for denne dato.



Susanne søger DHF om tilskud til kortbane.
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5. Til drøftelse og beslutning:
Indvielse af hal 2
Den 6. januar 2019 fra kl. 10- 12. TeamGym er der om eftermiddagen.
Bo Schytte står for arrangementet, men TeamGym deltager ikke. Vi afventer til
mødet i december for at høre Bo, hvad planer er for indvielsen. Bo vil også stå for
aktiviteter mellem jul og nytår. Så nu håber vi bare, at byggeplanerne holder og ikke
bliver forsinket.
Mødeplan 2018
Sendes med dette referatet – se vedlagte fil.
Plan for hjemmeside – hvad vil vi?
Udsættes til næste møde
Samarbejde med skolen – hvordan får vi et godt og solidt samarbejde og
informationsflow optimeret
Der er dialog i gang og der er hul igennem
6. Punkter til næste møde.
Budget 2018
7. Eventuelt
Næste møde: onsdag den 13. december kl.18 –hvis alle kan komme?

Referent: Susanne Skjold Petersen
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