
                                                                                                                                   

 

Bestyrelsesmøde 
Halbestyrelse onsdag den 13.marts 2019 kl. 19.30 

i Ramsøhallen 

 
                       . 

1. Konstatering af fremmødte og afbud. 
Fremmødte: Henning Riber, Vinni Smith ,Poul Petersen, Bo Schytte og Susanne Skjold 
Petersen 
Afbud: Jens Børsting & Søren Tofte 

 
Joakim Bilyk er inviteret som evt. nyt medlem, og med på en lytter, da han endnu ikke er 
valgt ind i bestyrelsen. 

 
2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde den 12. december 2018: 

Hvornår træder det nye driftsbudget i kraft og hvad beløbet er afventer Henning svar. 
      

3. Gennemgang af driftsregnskab feb. 2019 
Der er brugt flere penge på driften, da er brugt på el på skumringsanlæg 
(udendørsbelysning) så det fungerer optimalt. Ny ydre dør til omkl. 1-3 og er meget fin. 
Lille gulvvaskemaskine er betalt i 2018. Regning til motion er ført på 2018 i stedet for 
2019. Likviditeten er eksklusiv det beløb, der er indestående på den kommunale konto. 

 
4. Orientering meddelelser fra: 

 
a. Formand 

1. Formandens beretning kommer i løbet af weekenden og sendes ud til 
godkendelse. 

2. Ramsøhallens logo trænger til at blive moderniseret, når den nye hal er 
færdig. Bo foreslår, at det lægges ud til byen, så lokale kan byde ind med det 
nye logo. Der er enighed om at sætte det i værk og melde det ud til 
halforsamlingen. 

3. Ingen kommentarer til mødeplanen udover, at det er onsdag d. 20. marts og 
ikke 21. marts 2019, der er halforsamling   
 

b. Halinspektør 
1. Nye døre 

Er i gang og de er billigere end budgetteret, men der er leveringsproblemer. 
Det bliver i uge 14 til Kettlebell. Overvejer at skifte døre i omklædning 4-6. 
Dørene bliver smallere og der er ingen problemer med flugtveje.  

2. Blomsterkummer 
Indgangsparti til den nye hal har gartnerafdelingen tegnet nyt parti. Genbruge 
de gamle kummer, som skal renses og sættes i depot og med automatisk 
vanding. 

3. Henning har for information om datastyrede energistyring går ind over 
kommunen som vil tage sig af dette. Sættes på anlæg og kan måle varme, 
forbrug m.m. Hvis der er en besparelse vil det tages i vores driftsbudget. 
Henning styrer varmen styres manuelt og det fungerer fint. 

4. Lagercontainer, den ene er næsten tom og flyttes ned ved hal 2 
omklædningsrummene, så det er nemt at komme til. 
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5. Lige nu sker der ikke noget på E-Sport. Venter til Søren kommer tilbage for at 
høre status er. Der er kapacitet og bookingsystem til at få det til at køre 
Ramsø Hallen. 
 

     c. Bestyrelsen i øvrigt 
Kommentarer til byggeriet. 
                  Nyt tag i 2020 og starter med at lægge tag på det nye og herefter udskiftes  
                  det gamle. 300 mm isolering vil give besparelser på varmen. I slutning af maj  
                  er første spadestik på byggeriet og er planlagt til et år. 
                  Poul fremlægger et ekstra punkt omkring udvidelse af Ramsøhallen, da der  
                  af byggetekniske årsager er reduceret i m2 for spinning i de nye tegninger  
                  i forhold til de nuværende forhold i Gadstrup Motion, der påpeger de mindre  
           m2 og håber at der kan gøres noget. Gadstrup motion har i dag 80 m2. i 
spinningrummet. Og i de seneste tegninger bliver spinningrummet 78 m2. 

          
5. Til drøftelse og beslutning: 

a. Halforsamling den 20. marts 
Annonce er i Heden og på Facebook i denne uge. Henning har bestilt  
sandwich. Henning foreslår at generalforsamlingen først og tegninger til at  
sætte op.  

1. Hvem er på valg: 
Vinni modtager genvalg for 1 år,  

    Bo & Susanne modtager genvalg for 2 år,  
                       1 bestyrelsesmedlem skal vælges for 2 år,  
                       1 suppleant skal vælges for 1 år, 

2. Emner til bestyrelsen - ingen 
3. Dirigent/ordstyrer til dagen. Forslag Walter Østerstrøm 

 
6. Punkter til næste møde 

 
7. Eventuelt  

 
8. Næste møde:  

        Næste møde onsdag d. 20. marts 2019 kl. 19, og kl. 19.30 halforsamlingen. 
 

Referent: Susanne Skjold Petersen 


