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Bestyrelsesmøde Halbestyrelse tirsdag 6. september 2016 i Ramsøhallens mødelokale 
   
  

  

Emne Referat Ansvarlig 
& dato 

Konstatering af fremmødte og 
fraværende Afbud fra Lars Berg Olsen. 

 
 

Godkendelse og opfølgning af 
referat fra sidste møde Inden mødestart: 

Vinni beklager, at detaljer for haludvidelsen er blevet fremlagt 
Idrætsforeningen før halbestyrelsen. Vores arbejde for ønsker 
og behov for haludvidelsen er blevet tilgodeset på de tegninger, 
der er blevet fremlagt. 
 
Der er ingen kommentarer til referatet udover Poul ikke er blevet 
nævnt og modtaget referat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Susanne 

Gennemgang af driftsregnskab 
siden sidst 

 

Kontoen kan endnu ikke afstemmes, da det bliver kørt i 2 spor. 
Kommunen har afsat beløb til andelshavere og overført til en konto 
hos kommunen. Der er forældelsesfrist, hvis der kommer nogen så 
udbetales det fra den konto. Det er et øremærket beløb. 
Lars Berg skal følge op på refusion af omkostninger vedr. 
likvidation. 
Bibeholde vores eget budget, så vi kan selv kan følge det. 
Kommer ud med et overskud i driften. 
 

 
Henning 

Orientering meddelelser fra 
formanden: 
· Haludvidelsen /  
  genopbygning af hal 2. 
·Strategi for udvidelse af    motionscentret 
 

 Udgangspunkt har vi fået hal 2 genopbygget med udvidelse så 
gymnastikken bliver opgraderet. Bestyrelsen arbejder hårdt på, 
at få en tidshorisont på udvidelsen af motionscentret, der har 
dispensation til 2020. 
Der skal laves et høringssvar ud fra det skrift kommunen har 
sendt ud. Projektgruppen (Søren, Henning og Hans Kurt) har 
deadline medio september. Frank træder med ind og hjælper. 
Vinni tager kontakt til Lars Berg Olsen vedr. høringssvar. NÆSTE BESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 13. SEPTEMBER 
KL. 19.30 for godkendelse af høringssvar. 
Poul og Vinni samt Henning er til møde med RIU sammen med 
Helle Eriksen fra GIF onsdag d. 14. september.  
 

 

Orientering meddelelser fra· 
halinspektøren: 
· Paniklys skal opgraderes  
  ifølge ny bestemmelse · Opgørelsen kontoen i Nordea  
  og overførsel til den    
  kommunale konto  
 
 

 Paniklys sættes op så det kan godkendes og der tages stilling til 
sikkerhedslys. Hans Kurt undersøger det. 
 
Se gennemgang af drift regnskab. 

 
Henning 

Deltagere: 
 
 
Afbud: 
 

Vinni Smith, Susanne Skjold Petersen, Henning Riber, 
Hans Kurt Johansen, Poul Petersen, Frank Roslyng-Stilou 
(senere) 
 
Lars Berg Olsen  
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Bestyrelsesmøde Halbestyrelse tirsdag 6. september 2016 i Ramsøhallens mødelokale 
Til drøftelse og beslutning 
 Tirsdagsmøderne er sat i bero og genoptages, når der er en 

byggegruppe.  
Henning deltager og en fra bestyrelsen. 
Der mangler en underskrift på regnskabet. Vinni følger op. 
Når vi er ovre branden genoptages forretningsorden. Powerpoint vedr. udvidelsen lægges på One Drive og kun 
INTERNT brug.  
Søren lægger op på Facebook om hvornår vi kan forvente at Hal 
2 og haludvidelsen er klar. 
 

Vinni 

Punkter til næste møde Punkter til 13. oktober. Mødeindkaldelse og dagsorden til 13. 
september.  

 

Evt. De næste møder er torsdag d. 13. oktober og 29. november. 
 

 
 


