
                                                                                                                                   

 

Bestyrelsesmøde 
Halbestyrelse tirsdag 12. juni 2017 kl. 19.00 

i Ramsøhallens mødelokale 

 
                          . 
 

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

 
2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde 
      Godkendelse af referat fra halforsamling møde 11-05-2017 er godkendt uden  
      kommentarer. 

 
3. Gennemgang af driftsregnskab siden sidst v/Henning 

Dør til hal 3 udskiftes. Tilbud på hegn ved cafeteriaet. Intet udestående efter branden. 
Kommunen har foreslået at få ordnet taget. Det vil koste 320.000,- kr. at rense og male 
taget. Vi er naturligvis meget interesseret i at få ordnet taget, hvis kommunen vil finansiere 
det fra en udvendig vedligeholdelseskonto. Henning arbejder videre på en endelig aftale.  

 
4. Orientering meddelelser fra: 

 
a. Formand 

i. Status hal 2 – nedrivning i gang  
Grundet nedrivningen lugter der af sod i hal 1.  
Der er ikke kommet en endelig tidsplan skyldes kontraktskrivning. 
Forhåbentlig bliver det vores julegave at hal 2 bliver færdig til den tid. 
Der er nået til enighed om indkøb af redskaberne til den nye hal, ligeledes 
er kigget på farver, materialer, kvalitet, anvendelighed og sikkerhed.  
  

ii. Budgetforslag omkring etape 2 haludvidelse 
Al forarbejdet og forslag er samlet ét og der er lavet budget til 
budgetseminar til september. Lige nu ligger der 4 forslag (1 drømme- 
scenariet og 3 alternativer med pavilloner, facade m.m.).  
Hellere gå ned på kvadratmeter med mulighed for at opgradere. Det 
primære er ønsket at få motionen ind i hallen. 
Vi skal være opmærksom på vælgermøde til september og gerne deltage i 
disse. Jo mere synlige vi er og gør os positivt bemærket, jo større er 
sandsynligheden for at politikerne stemmer i vores favør, til 
budgetforhandlingerne.. 
Kommunalvalg 21. november. 
 

b. Halinspektør 
Henning er tæt på at ansætte en medhjælper som starter efter 
sommerferien. 
Det fungerer rigtig godt med oprydning i hallen i de sene timer, så 
halinspektøren bruger ikke lige så meget tid som tidligere, på at kontrollere 
hallen om aftenen. Det frigiver tid/timer til andre opgaver i det daglige. 
Parkering af håndværkere sker på den gamle løbebane ved 
fodboldbanerne. Det er i orden med fodbold. Skolen er orienteret og 
informeret omkring trafik, parkering og sikkerhed omkring byggeriet. Der vil 
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løbende blive justeret og tilpasset hen af vejen, i dialog med involverede 
parter. 

 
 
 
 

c. Bestyrelsen i øvrigt 
           Ingen kommentarer.  

 
5. Til drøftelse og beslutning: 

              Rejsegilde hal 2 – ultimo august/primo september. 
Gerne en fredag til middag, så kan man sige tak håndværkerne.  
Cafeteriaet byder ind og vender det med Bjarne.  
Inviterer til rundvisning i den nye hal.  

 
6. Multibanen 

GIF er i gang med at indhente de forhåndstildelte penge fra foreningerne. Og med 
kommunens bevilling frigivet, kan der startes med anlæggelse af den nye bane 
umiddelbart her efter. Halbestyrelsen er kun med på sidelinjen. Hvis alt går som det 
skal, er den også færdig til jul. Søren foreslår start på multibanen sammen med 
rejsegildet 
 

7. One drive – alle er på 
 

8. Punkter til næste møde. 
Der er ikke fundet nogen kuldebro ved det eksisterende teknikum. 
 

9. Eventuelt   
Mødet den 19. oktober (efterårsferie) flyttes til torsdag d. 26. oktober 
Næste møde: onsdag den 23. august kl. 19.00 

 

Referent: Susanne Skjold Petersen 

 


