
                                                                                                                                   

 

Bestyrelsesmøde 
Halbestyrelse tirsdag den 11. december 2018 kl. 18.00 

i Ramsøhallen 

 
 
                       . 

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

                           og Susanne Skjold Petersen 
 

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde den 1. nov. 2018: 
One Night Sport er Wanna Sport.  
Connect Sport er forlænget, da der er instruktørkursus med i det til april 2019. Relevante 
mails sendes videre til Helle. Henning spørger hvem der drøfter konceptet med GIF 
vedr. ledige haltider i kommunen. Søren tager det med til næste GIF møde for at høre 
hvad GIF’s holdning er til dette eller er det godkendt.  
Vi drøftede lige at Gadstrup bliver Zebra by i 2019. Vi er opmærksomhed på at være 
med i dette. 

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

Ligner meget sidste budget med overskridelser, der nu var været. Noget sættes til næste 
år. Vedligeholdelse er den store post og der er lavet meget uden- og indendørs. 
Byggestrøm har vi fået tilbage i det nye år, men brugt sidste år. Varmen fungerer ikke 
tilfredsstillende, men der er problemer med at drift og vedligeholdelse ikke er herude, 
men i kommunen. Vi skal have brugervejledning til hallen. Strålevarme går både til 
hallen og omklædningsrummene. Udsugningen er i budgettet 2019.  
Drift i december cirka 100.000,- kr. er ikke med i opfølgning på driften akk. nov. 2018. 
 

 
4. Orientering meddelelser fra: 

 
a. Formand 

i. Der er etableret en gruppe, så vi kan få det bedste ud af haludvidelsen. Helle 
havde klippet og klistret og lavet 3-4 forslag. Så der var noget at arbejde ud 
fra. Resultatet er blevet 2 forslag, et hvor Gadstrup Motion er rykket ned i 
stueetagen.  
Poul spørger til ventilation i spinning i forhold til fugt under spinning. Det er 
ikke et nemt rum at ventilere, men man er opmærksom på det. Indkig til 
hallen fra 1. sal. Motion har godkendt forslag nummer 2.  
Nyt byggemøde 20. december. 
 

b. Halinspektør 
Der er lavet aftalt med et firma omkring snerydning omkring hallen i stedet for 
benytte kommunens snerydning. 
Der er lavet test på fugt i den nye hal. Men der er ingen synlige tegn på fugt. 
Ved 1. og 5. års gennemgang tjekkes der for mål op i toppen af hallen. 
Brugsvejledninger til brøndene omkring hallen. 
Økonomisk ledelsesstyring. Hver 2. måned skal der laves en bilagsgennemgang. 
Udvalgte bilag (fra One drive) tjekkes for at se om de stemmer overens med de 
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bilag, der er i mappen i hallen. Vejledning i hvordan man gør i Ramsøhallen, så 
bilagene bliver tjekket. 
          

c. Bestyrelsen i øvrigt 
Jens skrev på Facebook vedr. de penge, der er bevilget. Positive 
tilbagemeldinger på bevillingen til haludvidelsen. Der er altid nogen, der kommer 
med negative kommentarer, men general positive kommentarer. 
 

5. Budget 2019: 
i. Der er afsat flere penge til personaleomkostninger, da der kommer en 

større hal. Ib vil gerne have flere timer i hallen. Rengøring i graven, med lift 
og den ugentlige rengøring.  
Vinni tager kontakt til kommunen vedr. den kommunale lønforhandling og 
den kommer til januar. Punktet personaleomkostninger godkendes senere. 

ii. Reparation (ude/inde) er sat op, da der kommer noget til i forbindelse med 
til-/ombygningen.  

iii. Nye ydre døre skal udskiftes. Samme kvalitet, som i den nye hal, med træ 
og aluminium samt port til redskabsrum skiftes til rigtig dør. 

iv. Lydanlæg til crossfit, enten til sidst på året og det i hal 3 skal skiftes. 
v. El installationer til VA-anlæg, så snart gymnastikken er klar. 
vi. Beplantning og hegn ved hal 2, så man benytter fliserne  
vii. Gulvmaskiner, da der kommet nyt gulv i hal 1 vil en ny og større maskine 

gøre rengøringen lettere. Evt. byttepris på den gamle maskine. Den lille 
maskine til hal 3. 

             Vi ved endnu ikke hvad vi får af driftstilskud. Forhåbentlig lidt mere, når vi har en  
             større hal i 2019 end 2018. Vurdering er 50.000,- kr. – 75.000,- kr. mere. 
             Der findes forhåbentlig penge til nyt tag samt belægning udenfor ved langsiden,  
             hvor skolen går ind. 
             Bo spørger efter belysning omkring hallen på langsiden ud mod tennisbanerne. 
             Det vil være fint hvis der findes en løsning og penge til det. 
             Søren spørger om udbygning af mødelokalet. Betinget godkendt (løn & lys). 
 

6. Punkter til næste møde. 
Springer over 
 

7. Eventuelt  
        Bo spørger om at bygge repos i hal 2 til forældre, der gerne vil sidde og kigge  
        ovenpå og redskaber nedenunder. Max. Højde 1,60 cm. 
        Der skal naturligvis laves en tegning. 25.000,- - 30.000,- kr. som gymnastikken selv  
        vil betale. Der vil blive varig mærke i gulvet. Der tænkes over det til næste år. 
 

8. Næste møde:  
        Næste møde onsdag den 23. januar 2019. 

 

Referent: Susanne Skjold Petersen 

 

Kommenterede [RHHR1]: Skal have gennemgået proceduren 
og besluttet at det er den vi følger. 


