
Bestyrelsesmøde, Ramsø Hallen 
Den 11. maj 2017 kl. 19.30, Ramsø Hallens mødelokale. 

1. Konstatering af fremmødte og fraværende. 
Fremmødte: Vinni Smith, Henning Riber, Poul Petersen, Susanne Skjold Petersen, 
Søren Tofte, Bo Schytte 
Fraværende: Lars Berg Olsen & Hans-Kurt Johansen 

 
- Konstituering af bestyrelsen, efter hal-forsamlingens valg. 

i. Formand - Vinni Smith Dinesen 
ii. Næstformand - Poul Petersen 
iii. Kasserer - Søren Tofte 
iv. Sekretær – Susanne Skjold Petersen 

 
 

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde 
 Godkendelse af referat fra halforsamling møde 15-03-2017. 

           Til næste møde skal vi sikre, at alle kan komme på One Drive. 
 

3. Gennemgang af driftsregnskab siden sidst v/Henning 
- Økonomi – aftale med kommune 

Ingen bemærkninger. Vi følger budgettet. Opfølgning på driften og opfølgning 
akkumuleret måned med til hvert møde. 

 
4. Orientering meddelelser fra: 

 
a. Formand 

i. Status hal 2 – byggeriet i gang  
Et enigt byråd har godkendt ekstra bevilling, da det det færdige 
projekt, efter at have været i udbud, viste sig at blive dyrere end 
forventet. De store linjer er klar og der er lavet aftale med Eurogym 
om møde 1. juni. 
Til det møde vil Vinni indkalde Hanne Roslyng og Bo Schytte fra 
Gadstrup Gymnastik, Mette Just fra DGI samt kommunens 
repræsentanter. 

ii. Samarbejdet med kommunen i forhold til ”etape 2, haludvidelsen” 
Holde samarbejdet i gang med kommunen for at få Gadstrup Motion 
ind i hallen. Der laves et oplæg til byrådet, der kan rumme al det vi har 
brug for. 
 

b. Halinspektør 
Tilbud om tagrens efter Henning har haft kontakt med kommunen. 

              Tagrender skal skiftes i hal 2. 
              Henning holder ferie i uge 20 og skal have ny hofte i uge 26 og  
              sygemeldes 

Henning skal tjekke kuldebro ved det eksisterende teknik rum. 
Der ansættes en ny efter Mogens og Jacob, der er løsarbejdere, efter 
sommerferien. 

 
 
 
 
 



 
 

c. Bestyrelsen i øvrigt 
Ingen kommentarer.  

 
5. Til drøftelse og beslutning: 

- Den samlede bestyrelses opbakning til det forestående arbejde med etape 2. 
i. Oplæg og orientering v/Vinni 

Der er ikke noget, der må gå hurtigere end vi ikke kan nå at beslutte. 
Vi skal have snakket tingene igennem på bestyrelsesmøderne, og der 
bakkes op om beslutningerne. 
 

6. Punkter til næste møde. 
One Drive.  
Det skal undersøges, hvordan multibanen kommer i gang nu hvor byggeriet er 
i gang med hallen. Kommunen kontaktes. 
 

7. Eventuelt   
Næste møde 12. juni kl. 19:00 i hallens mødelokale 

 


