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                       . 

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

                          Søren Tofte og Susanne Skjold Petersen 
      Afbud: Jens Børsting 

        
            Joakim Bilyk er nyt medlem, men er ude at rejse. Vinni håber Joakim kan være med til  
             næste møde inden halforsamlingen. 
 

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde den 12. december 2018: 
Søren meldte tilbage mht. ledelsesstyrelse. Der laves en mappe til godkendelse af bilag. 
Vinni tager kontakt til Henning og vender tilbage til Søren, når Vinni har været forbi. 

      
3. Gennemgang af driftsregnskab pr. 30. nov. 2018 

Efter aftale er der overskridelse på godt 186.000,- kr., men vi får meget for pengene. 
Udsugningssystemet i hal 1 gennemgås snarest. Driftstilskud vi får yderligere 14.000 
med modregnes i effektivitetsstyring på 7.000,- kr.  
Henning har skrevet til Poul Knop og fået svar at det først er andet år, a driftstilskudet 
bliver sat op. Vi bliver ramt, da byggeriet først blev færdig i januar 2018. Bo foreslår at 
der skal spørges til dette og Henning tager det med Poul Knop. Overskuddet ryger over i 
driften. Budgettet for 2019 er ikke endelig godkendt, da lønforhandlingen med Henning 
ikke er færdig. Budgettet skal godkendes inden 31. marts, hvor der er halforsamling.  
Budgettet er over 100.000,- kr. over driftsbudgettet. 

 
4. Orientering meddelelser fra: 

 
a. Formand 

i. Orientering omkring ”halvudvidelsesforslag” på facebook 4621 Gadstrup. 
Hvordan forholder vi og kommunen os? 
Sagen er gået til kommunen og Pernille Haslev er informeret og kommunen 
tager dialogen med Pernille Svensson. Det er færdigprojekteret, vi er alt for 
langt i processen og der kommer ingen ændringer. Der har været både 
borger- og dialogmøde. 

 
ii. Næste byggeudvalgsmøde den 14. februar. Processen går sin vante gang. 

De sidste streger er slået og der er valgt gulv til rummene. Dialog med Lars 
Elkjær vedr. elkabler til lydanlæg. Lars ville gerne beholde 
redskabsrummet, men det skal bruges til redskaber. Der kommer ikke 
yderligere ændringer. 
Ang. hårde hvidevarer, hvis det er noget kommunen skal betale nyt af så 
kommer det til at gå fra for noget andet. Hvis kassen er tom, når vi når 
derhen tager vi den derfra. Vi mener, at byggeriet bør indeholde det 
inventar, der skal være.  
Der skal tages højde for eventuelle arrangementer, når nu byggeriet går i 
gang. 
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b. Halinspektør 
i. Halfordelingsmøde den 22. jan. – orientering 

Ingen problemer med halfordelingen. Det gled lige igennem. Henning 
meddeler Regina, at nu er der klar til at booke. Når den er åben meddeler 
Henning at der kan bookes de tider, der er aftalt. Søren snakker om Åben 
hal. Der skal laves struktur om hvordan det skal gå.  
Via Wanna Sport får man mulighed for at logge sig ind, hvis man booker 
hallen via dette system. 

ii. Indbrud/fest i hal 2 - orientering 
Ubudne gæster igen for anden gang. Springgraven er interessant. Hallen 
bliver normalt lukket kl. 22. Da var dog ingen håndbold i hallen og lukket 
vennerne ind og griset hal 2 til.  
I weekenden lukkes hallen fysisk og alt tjekkes som det er gjort tidligere. 
Det har fungeret i 3 år, så det bruges fremadrettet. 

           Der tages dialog med klubben, der vil fortælle at man ikke har noget at gøre  
           i hallen med mindre de har et ærinde. Vinni har fået en lang mail fra Helle  
           og idrætsforeningerne og deres bekymringer for sikkerheden. Vinni svarer  
           at vi er opmærksom på det og sat noget i gang. 
            
           Et årsgennemgang. Der er sat fokus på bl.a. indregulering af varmen og  
           græsplænen og andre småting. Ingen fugt og svamp på loftet. 
 
           Bygningssyn hvor der sættes penge af til bl.a. ”svømmehallen” ved  
           omklædningsrummene. Der er sat penge af til nyt tag.  
 
            2 cykelklubber skal køre løb i Gadstrup om de må bruge vores  
            omklædningsrum i forbindelse med dette. Vi kan tage det med og lave lidt  
            sjov i gaden. 21-22. september 2019 med omkring 500 ryttere. 
    
            Hovedforeningen har opsagt aftalen med Conventus. Jimmy vil finde en  
            god pris til dette, da hallen bruger det til bookingdelen. 
 
            Flagstangen kommer op, når byggeriet er færdig, på plænen. 
      

c. Bestyrelsen i øvrigt 
                                   Søren kommer med udkast på åbenhal 
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5. Til drøftelse og beslutning: 
a. Bagtæppe med Gifg logo i hal 1 

Gymnastikafdelingen vil gerne sætte bagtæppe op på tværs under uret. Der kan 
sættes reklamer på den, hvis det skal bruges i andre sammenhæng. 
Forslaget fra Allan fra grevinderne er at Gifg, grevinderne og hallen betaler hver 
1/3. Der er enighed om at vi betaler for opsætningen, da der ikke er den brede 
mulighed for at bruge det. Bo svarer. 
 
Skolen og redskaber: Henning og Hanne har snakket om at leje redskaber til 
skolen. Gymnastikken tager det med på deres bestyrelsesmøde. Herefter 
kommer der en tilbagemelding. Nemmeste løsning i stedet for flere redskaber. 
 

b. Halforsamling den 21. marts. Hvem gør hvad, hvornår og hvordan? 
a. Hvem er på valg 
b. Emner til bestyrelsen 
c. Dirigent/ordstyrer til dagen 

Emner/tema til Årets beretning 
    NYT MØDE VEDR. DETTE TORSDAG D. 31. JANAUR KL. 17 
 

6. Punkter til næste møde 
 

7. Eventuelt  
 

8. Næste møde:  
        Næste møde torsdag d. 31. januar 2019 kl. 17.  
        Eneste punkt halforsamlingen. 

 

 

 

Referent: Susanne Skjold Petersen 


