
                                                                                                                                   

 

Bestyrelsesmøde 
Halbestyrelse onsdag den 23. januar 2019 kl. 19.30 

i Ramsøhallen 

 
                       . 

1. Konstatering af fremmødte og afbud. 
Fremmødte: Henning Riber, Vinni Smith ,Poul Petersen, Hanne Roslyng,  

                          Joakim Bilyk og Susanne Skjold Petersen 
      Afbud: Jens Børsting, Bo Schytte & Søren Tofte 
 
2.  Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde den 3. marts 2019. 

            Referat godkendt uden kommentarer.  
            Forretningsorden, bruges i forhold til vedtægterne  
            mod bestyrelsen, skal underskrives. Ledelsesinstrukser, som halbestyrelsen har lavet  
            overfor halinspektøren og hvad Henning har bemyndigelse til.  
            Begge dokumenter blev underskrevet på mødet af de fremmødte. 
 

3.  Gennemgang af driftsregnskab pr. 30. april 2019. 
Indestående på den kommunale konto er overført til likviditet på driften. Yderdøre skiftes 
og er sat i gang, lydanlæg og lys omkring hal 2 kommer senere. Hanne spørger til motor 
til bro til bagtæppe, da der ellers skal bruges lift til op- og nedtagning. 
Der spørges på lydanlæg til spinning. Det købes ind og spinning instruktørerne tages 
med på råd. Sættes på driften. 
Den store gulvvaskemaskine kunne ikke komme i omklædningsrum. Den gamle 
beholdes og bruges. Sæbeholder laves til den gamle maskine. 

 
4.   Orientering meddelelser fra: 

 
a. Formand 

i. Orientering omkring licitationen er slut. 8 havde budt ind. Det tilbud der er 
valgt holder sig inden for budgettet. Elindko (Erik Lind & Kompagni) skal 
bygge. Den 3. juni anlægges byggeplads og så går man i gang. Der 
indkaldes til byggemøde fra kommunen. Cafeteriaet ryddes snarest.  
Der diskuteres hvad skal ske med pokalerne. Ingen løsning, men GIF må 
tage beslutning hvad de vil med pokalerne. Hanne kontakter Helle for at 
pakke dem ned. Henning sætter flyttekasser ind i cafeteriaet til formålet.  

 
ii. Næste byggeudvalgsmøde i slutningen af maj. Indkaldelse kommer. 

 
 

b. Halinspektør 
i. Renovationsaftale 

Fungerer ikke optimalt. Der kommer ikke tømning og vi vil gerne opsige 
aftale. Det er et problem at komme af med det på genbrugen. 
Henning har fået en ny aftale og betaler udenom kommunen. 2 nye 
container er sat op af nyt selskab.  
Derudover flyttes hjertestarter om på den anden side mod skolen og 
Henning får midlertidig kontor i mødelokalet. Kaffemaskine tages fra 
cafeteriaet mens der bygges om. Skrænten mod hal 2 beplantes så man 
går på stien. Udsugningsanlægget er gennemgået så det fungerer bedre 
end inden branden. 
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ii. Samarbejdsaftale mellem hallen, skolen og GIFG 

           Fra starten skulle alle partner have holdt et møde. Skolen henvender sig til  
           Henning, Henning henviser skolen til GIFG og GIFG tager dialog med  
           skolen. Det er en gammel aftale, mellem 2 gymnastikafdelinger, hallen og  
           skolen, der ligger til grund for den nye aftale. Afregning med skolen  
           på timebasis og hallen med gymnastik på årsbasis. 

                                 Fremadrettet skal der laves bedre aftaler, der skal kigges efter. Punkt til  
                                 næste møde. 
 
 

5. Til drøftelse og beslutning: 
a. Lønforhandling med halinspektør 

Vinni går med forhandlingen til kommunen. 
 

6. Punkter til næste møde 
          Generelt aftaler der skal gennemgås. Kig på hjemmesiden.  

 
7. Eventuelt 
          Joakim spørger på konkurrence på nyt logo og laver oplæg.  

                 Konkurrence op på Facebook på. 
 

 
Næste møde: 
  

      Næste møde torsdag d. 22. august kl. 19.30.  
 
 

 

 

Referent: Susanne Skjold Petersen 


