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Bestyrelsesmøde 
Halbestyrelse mandag 24. oktober 2016 

i Ramsøhallens mødelokale 

   
  

 
 

Emne Referat Ansvarlig 
& dato 

Konstatering af fremmødte og 
fraværende 

Søren har meldt afbud og Hans Kurt kommer senere.  

Godkendelse og opfølgning af 
referat fra sidste møde 

Godkendt uden kommentarer.  
 

Gennemgang af driftsregnskab 
siden sidst 

Personaleomkostninger i for hold til forventet forbrug ved 

udgang af 2016 og ifølge budget er der overskud på 9.000,- kr. 

Status oversigt viser budget for 2016 som er samlet på cirka 1.8 

mio. kr. og et forventet forbrug på 1.770. 

Henning for lavet en realiseret forbrugsliste pr. 30. september. 

Henning 

Orientering meddelelser fra 
formanden: 

 Opfølgning/status på 
genopbygning og udvidelse af 
hal 2. 

 Information projektgruppen 

 Planlægning/diskussion om 
det strategiske arbejde i den 
nærmeste fremtid, 
vedrørende haludvidelse. 

 Høringssvar 
- RIU 
- Gadstrup IF 
- Gadstrup Motion 
- Ramsø Hallen 

 Budgetforberedelse / 
driftstilskud 

 

 
 
I det strategiske anlægsbudget er ”motionen” væk. 
Halbestyrelsen er klar til at bygge Ramsøhallen ud, men der 
mangler plan for motion. Vinni har bedt om møde med Joy og 
Poul deltager. 
Vi skal fortsætte kampen med at få Gadstrup Motion med i 
udvidelsen. Stadig info til GIF og GM, men stadig kæmpe 
slagene i de enkelte afdelinger. 
Høringsvarerne gennemgås ikke, da vi forsætter kampen og de 
fra politisk side bare er læst, men ikke kommenteret tilbage. 
 
 
 
 
Lave oplæg ud fra samme driftstilskud som i år til næste møde. 
Henning skal til møde med kommunen i næste uge med Søren 
Kofoed og får informationer om dette.  
Halbestyrelsen er indforstået med at gymnastikafdelingen 
frafalder sig krav på forsikring for springgrav. 

 

Orientering meddelelser fra· 
halinspektøren: 
· Informationsskærm  

 

Punktet udgår. Skærmen bevares. 
Henning 
 

Bestyrelsen i øvrigt: 
Underskrive forretningsorden 
og ledelses instruks 

Forretningsorden og ledelses instruks underskrives at de 
fremmødte af som ikke fik skrevet under til sidste møde d. 13/10. 
Søren mangler at skrive under 

 

Til drøftelse og beslutning Ingen   

Punkter til næste møde med 
dato 

Næste møde flyttet til tirsdag d. 6. december kl. 18. Yderligere 
punkter til næste dagsorden: 

1. Godkendelse af budgetforslag 
2. Ny mødekalender. Henning laver udkast 

 

Evt.   

 

Deltagere: 
 
 
 
Afbud: 
 

 

 

Vinni Smith, Susanne Skjold Petersen, Henning Riber, 
Pool Petersen, Frank Roslyng-Stilou, Lars Berg Olsen & 
Hans Kurt Johansen (senere) 
 
Søren Tofte 


