
                                                                                                                                   

 

Bestyrelsesmøde 
Halbestyrelse onsdag den 23. oktober 2019 kl. 19.30 

i Ramsøhallen 

                       . 
 
 

1. Konstatering af fremmødte og afbud. 
Fremmødte: Henning Riber, Vinni Smith , Hanne Roslyng, Søren Tofte, Poul Petersen, 
Jens Børsting, Bo Schytte og Susanne Skjold Petersen. Joakim Bilyk lidt senere. 

      Afbud: Ingen 
                    

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde den 22. august 2019: 
Gadstrup Motion bruger de nuværende projektorer og køber ikke storskærme. 
Som udgangspunkt har Gadstrup Motion råderet over hvordan rummene skal indrettes 
og selv bestemme hvor tingene skal stå med mindre det er nagelfast. 
Der forventes et større slid på gulvet i hal 2, hvor redskaberne står nu, hvilket 
accepteres af bestyrelsen. 
 

3.  Gennemgang af driftsregnskab pr. 30. september 2019: 
     Der forventes en budgetoverskridelse på personaleomkostninger, da der er brugt ekstra  

           penge på både rengøring og lønregulering til halinspektøren. 
     Hanne, Jens & Susanne vil gerne have adgang til One Drive. Henning sender adgang 
 

       4. Orientering meddelelser fra: 
 

a. Formand 
i. Tidsplan og aktiviteter i forbindelse med rejsegilde: 

Roskilde kommune har udsendt indbydelse, der lægges op på vores 
Facebook og hallens hjemmeside.  
Der kommer hjælpere til at uddele pølser og drikkevarer. 
Joakim sender de tilrettede konkurrencebetingelser til Henning og Søren, 
så de kan komme på FB og hjemmesiden i denne uge. 
Konkurrence starter når opslaget er slået op og slutter 8. dec. 2019. 
 

ii. Husleje til motion for leje af lokaler: 
Der er fremlagt et forslag for, hvor meget Gadstrup Motion skal betale for 
leje af lokaler. Forslaget godkendt af bestyrelsen og sendes til formanden 
for Gadstrup Motion.  
 
 

b. Halinspektør 
i. Reduktion af driftstilskud 

Gennemgået under punkt 3 
 

ii. Status opsætning af videokameraer 
Der er sat 3 kameraer. Henning undersøger muligheden for at Gadstrup 
Motion selv må sætte kameraer og alarm op. 
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iii. Orientering om daglige og fremtidige aktiviteter, herunder byggeri: 
- Medlemskab til Connect er opsagt, da der ikke gav værdi for hallen. 
- Det er lykkedes, som den første i kommunen, at få Gadstrup skole til at  
  booke tider i foreningens portalen for tider i Ramsø Hallen. 
- Infoskærme vil skal kunne vise hvornår og hvilke der er aktivitet i hallen. 
- Henning undersøger mulighed for at undgå rottebekæmpelse. 
-  Nye varmerør føres inden i hal 1, da de i første omgang var taget ned i     
   forbindelse med ombygning. 
 

c. Bestyrelsen i øvrigt 
           Håndsving til bagtæppe er bedre end motor, da det er væsentlig billiger og    
           det skal ikke godkendes. Så det arbejdes der videre med. 
                  

5. Til drøftelse og beslutning: 
a. Aftaler inventar/redskaber i hallen 

Hanne har læst den gamle aftale igennem og Søren kom med input om, hvad der 
tilhører de enkelte afdelinger.  
Hanne sørger for de sidste rettelser og herefter lægges den op på hjemmesiden. 
 

                 b.  Endelig ”afpudsning” i LOGO  
                      Deadline 8. dec. 2019. Når det har besluttet, hvilket logo der vælges.  
                      Vinderen informeres og logoet offentliggøres ved indvielsen. 
 
.                c.  Opslagstavler og whiteboard 

            Ang. whiteboard tager Henning kontakt til Allan.  
                      Opslagstavler afløses af infoskærme, som kan sættes op.  
                      Respektive afdelinger leverer info.  
                     Tages med og tænkes ind i byggeriet. 
 

6. Punkter til næste møde 
                     Mødekalender  

          Budget 
     

7. Eventuelt  
            Poul orienterer om at uvished om Gadstrup Motions bygninger, hvornår de  
            skal være fjernet.  
            GM repræsentant(er) og Henning koordinere med kommunen, for endelig aftale .  
            Vinni foreslår, at Joakim kommer med på sidelinjen til møder med Henning og  
            samt projektmøder.  
            Ny lås på skabe er på vej til gymnastik. 
 

8. Næste møde: 
         
         Næste møde & julefrokost torsdag d. 12. december 2019 kl. 18.00  

 
Referent: Susanne Skjold Petersen 


