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Generalforsamling 
Halbestyrelse tirsdag den 20. marts kl. 19.30 

i Ramsøhallens cafeteria 
                       . 

 
1. Valg af dirigent: Walther Østerstrøm.  

De fremmødte godkendte dette. Der er orienteret om, at indkaldelsen er sket i 
overensstemmelse med vedtægterne. 

.  
2. Formandens beretning – se sidst i referatet.  

Hanne Roslyng spørger til sikring af indbrud i hal 2. Hallens personale tager lukkerunde, 
så man undgår at nogen gemmer sig. Hanne spørger hvordan man dette løses når nu 
motion kommer ind i samme bygning. Vinni svarer at rammerne ikke er fastsat men 
bestyrelsen er bevidst om der skal udarbejdes en ordning. Forsamlingen godkender 
beretningen. 
 

3. Fremlæggelse til godkendelse af regnskabet af Henning Riber og kasserer Søren Tofte. 
Driftstilskud er inkl. sidste års overskud. Ny anskaffelser er bl.a. nye gulvvaskemaskine 
Rep. & vedligeholdelse er fliser i halgangen ved hal 2 og nye døre El og vand er højere 
end forbruget og det skyldes afregning i forb. med tilbygningen, der er udbetalt til hallen.  
Der spørges hvorfor 2017 ikke er med til sammenligning. Det er taget ad notam. 
 

4. Fremlæggelse til godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende 
regnskabsår 2019.  
Ingen byggeomkostninger under administrationen. Investeringer i nye døre i 
redskabsrum og omklædningsrum samt lydanlæg til rytmesal, så det er klar til at blive 
sat op. Beplantning ved hal 2. Kroge opsat i hal 1 til spots og bagtæppe. Indkøb af ny 
gulvvaskemaskine. Se vedlagte.  
Der spørges om overvågningskamera. Det er der ikke taget stilling til. Merete 
konstaterer at videoovervågningen har hjulpet mod indbrud i GM. Kameraerne går i 
gang når der er aktivitet og kun i indgangspartiet. Merete håber at der konstruktivt 
overvejes hvad der kan gøres. Der spørges om hvad Roskilde Kommune mener om 
overvågning. Det kender bestyrelsen ikke. 
Godkendt. 
 

5. Indkomne forslag: Der er ikke kommet nogen forslag 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 
 Vinni modtager genvalg for 1 år,  
 Bo & Susanne modtager genvalg for 2 år,  
 1 bestyrelsesmedlem skal vælges for 2 år. Bestyrelsen indstiller Joakim Bilyk  
 1 suppleant, Edgar og modtager genvalg for 1 år, 

 
I henhold til vores vedtægter er 6 valgt fra foreningerne og1 fra kommunen. Sidste år 
manglede der en og halbestyrelsen fik fuldmagt til at finde en, men den person der blev 
valgt trådte ud efter kort tid. Vinni modtager genvalg for at følge byggeriet til dørs. 
Joakim Bilyk præsenterede sig selv og kender lokalmiljøet. 
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Der er kommet henvendelse fra Hanne Roslyng om at stille op til bestyrelsen og 
halbestyrelsen er glade for at Hanne har lyst til at være med, og i henhold til hallens 
vedtægter §8, stk. 2, indstilles Hanne til bestyrelsen. Hanne påpeger der ikke står på 
hallens hjemmeside, hvem der var kandidater, ifølge vedtægterne, men vil gerne bakke 
op om bestyrelsens arbejde.  
Der har ikke været tradition for at suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, men det er 
der mulighed for at lave om. 

 
7. Eventuelt 

Der blev drøftet haludvidelse som dirigenten beder forsamlingen om at debattere til det 
planlagte debatmøde, umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

Referent: Susanne Skjold Petersen 
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Halbestyrelsens årsberetning 2018 

Fornyelser og vedligehold 
2018 har for Ramsø Hallens bestyrelse været et ”arbejdsår”. Forstået på den måde at 
det har handlet om at få tingene til at fungere. 
Der har været tilpasninger og justeringer i de daglige rutiner, for at gøre driften så effektiv 
som mulig. Og det hele for at brugerne, foreningerne og institutionerne, får den bedste 
oplevelse. 
Der er løbende blevet justeret og tilpasset på rengøringen, der er blevet renoveret og 
vedligeholdt.  
Én af de større og synlige ting for brugerne, er slibning, lakering og reparation af gulvet i 
hal1, med nyt gulv på hele gangarealet rundt om banen og bag tribune. Men der er også 
foretaget mindre synlige reparationer og vedligehold, men af absolut lige så stor 
betydning. Udskiftning af vinduer, opgradering af el-installationer og etablering af et 
Internet som kan imødekomme behovet for den fremtidige E-sport.  
Jeg vil ikke nævne hver eneste lille detalje på alle vedligeholdelses- og 
fornyelsesopgaver, men bare understrege hvor stor betydning det har for hal-
bestyrelsen, at vi har en halinspektør, som virkelig brænder for sit arbejde og dermed 
Ramsø Hallen. Det er af afgørende betydning for hvordan hallen tager sig ud og 
oplevelsen for brugerne. 
Ibrugtagning af den nye hal 2 
2018 er også året hvor vi har haft fuldt udbytte og glæde af hal 2. 
Samspillet og dialogen mellem brugerne, halinspektøren og halbestyrelsen har været 
virkelig vigtig, for at få driften til at fungere så godt som overhovedet muligt. Der er blevet 
justeret og tilpasset på redskaber, deres placering, antal og brug, temperaturforhold, 
adgangsforhold, både inde og ude. Og dette arbejde skal blive ved med at udvikle og 
optimere hverdagen i hallen. 
Der har i løbet af året været diverse udfordringer med sikringen af springcenteret og der 
har været stor fokus på at løse udfordringerne så konstruktivt som muligt og ikke give 
brugerne store gener. Alting tager tid at implementere, men igen er det en kæmpe fordel 
at vi har en halinspektør som er nærværende og løsningsorienteret på rigtig fornuftig vis.  
Hen over året har der været rigtig, rigtig mange gymnaster i hal 2, på daglig basis. Alle 
ugens syv dage er taget i brug. 
Der og vil stadig i fremtiden være fokus på at udvikle og optimere brugen og driften af 
vores fantastiske faciliteter, for gymnaster på alle niveauer. 
Arbejdet med hal-udvidelse etape 2. 
2018 har været ”opløbsåret” for arbejdet med haludvidelse etape 2, hvor det handler om 
at få Gadstrup Motion ind under hallens tag.  
Arbejdet med at indkredse og beskrive behovet, i etape 2, har stået på i flere år. Der har 
været mange processer sat i værk for at nå frem til det projekt, som er få måneder fra at 
blive sat i gang, med første spadestik i medio maj 2019. 
2018 blev året hvor Roskilde byråd endelig godkendte og afsatte 16 mio.kr til at 
virkeliggøre arbejdet med at udbygge Ramsø Hallen og få GM under tag, samtidig med 
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at Ramsø Hallen får ny forhal, nyt café område og et ”multirum” til bl.a. E-sport. 
Byggeprojektgruppen som består af repræsentanter fra GIF, GM og halbestyrelsen, har 
sammen med projektleder, arkitekt og konsulent fra Roskilde kommune igennem hele 
2018, samarbejdet om at få de 16 mio. omsat, så vi får mest muligt for pengene. 
Det har givet store udfordringer at imødekomme alles ønsker og behov, indenfor de 
økonomiske rammer, men der er blevet og bliver stadig arbejdet hårdt for at resultatet 
bliver til alles tilfredshed.  
Selvom projektet nu er så langt i processen, at der kan fremvises 3D tegninger og 
arkitekttegninger, så er der stadigvæk meget der skal justeres, finpudses og besluttes. 
Men hvis alt går godt, så vil året 2019 blive et byggeår, med de udfordringer og opgaver 
det medfører. 
Afrunding. 
På bestyrelsens vegne, vil jeg gerne sige stor tak til samarbejdspartnere, idrætsudøvere, 
frivillige i foreningerne og foreningernes bestyrelser for året der gået. Tusind tak for at I 
er med til at give Ramsø Hallen liv og kulør. Vi ser virkelig frem til det næste år. Og 
kæmpe tak til halinspektør Henning for indsatsen med at sikre en effektiv daglig drift. 
Som formand vil jeg sige stor tak til bestyrelsen for indsatsen i året. Jeg er dybt afhængig 
af interaktionerne mellem os, med input og meningsudvekslinger, som udvikler og gør 
stærkere. 
 
Jeg er villig til at tage et år mere med Ramsø Hallens bestyrelse, hvis der er opbakning til 
det. 
På bestyrelsens vegne 
Vinni Smith Dinesen 
Formand for bestyrelsen 
 
 


