
                                                                                                                                   

 

Bestyrelsesmøde 
Halbestyrelse torsdag den 12. december 2019 kl. 18.00 

i Ramsøhallen 

                       . 
 
 

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

      Afbud: Søren Tofte 
                    

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde den 23. oktober 2019: 
Godkendt og der er ingen problemer i at Gadstrup Motion sætter 3 kameraer op. 
Rottebekæmpelse er en god ide, så det beholdes. Hanne efterspørger om adgang til 
One Drive og Henning sender link. 
 

3.  Gennemgang af driftsregnskab pr. 30. november 2019: 
     Al lydanlæg er anskaffet. Vand skyldes faktura forskydning. 

           Året ender med et lille overskud, der overføres til 2020. 
 

       4. Orientering meddelelser fra: 
 

a. Formand 
i. Status på logokonkurrence og videre handling. 

Der er pt. ikke kommet forslag. Der foreslås, at der ligges ud til en designer 
og der opsættes kriterier for hvordan det skal være og være brugbart. 
Forslag modtages til disse. Jens vil gerne byde ind, da han kender en 
grafiker 
 

ii. Orientering vedr. driftstilskud for 2020 – Nedsættelse af driftstilskuddet. 
Vi har fået driftstilskud for 2018 og 2019 som vi først får nu, der udbetales 
næste gang vi får driftstilskud. Kan først ses i 2020. 
Det er LED lys og isoleringen i hal 1, der har givet besparelse. 
 

b. Halinspektør 
i. Gennemgang af drift og anlægsbudgetter for 2020 

Forventer det der er drift holder og anlæg (kommende investeringer). Stole 
til hallen. Der købes 130 polstrede stole. Videoovervågning i den nye 
ombygning samt kamera.  
Kommunal anliggende af belægningen mod skolen og resten af vejen rundt 
og vi kan evt. byde ind med tilskud. Renovering af og erstatte hækken med 
thuja hæk samt indretning af cafe området 
GM sender liste om ønske hvad de gerne vil have sat op (spejle, aflåste 
skabe og en skranke). Henning undersøger hvad der med i projektet. 
Idrætsforeningen prøver at samle en frivillig cafeteriagruppe - alternativt må 
foreningerne selv stå for det. 
Der opsættes automater fra en lokal leverandør. Kaffemaskiner placeres i 
både køkken og mødelokalet. 
 
 
 
 



                                                                                                                                   

 

Bestyrelsesmøde 
Halbestyrelse torsdag den 12. december 2019 kl. 18.00 

i Ramsøhallen 

 
 
 
 

ii. Indkøb af lydanlæg og kaffe/slikautomater – se punkt i. 
 

iii. Indretning af cafeområdet.  
Der skal være let og håndterbart. Vinni syntes der skal være hjælp udefra til 
at hjælpe med inspiration med indretning – gerne op deling i 3 niveauer og 
fleksibelt samt nemt at indrette til andre arrangementer. 
 

iv. Orientering om daglige og fremtidige aktiviteter, herunder byggeri: 
- Roskilde kommune har sagt god for at opsætte 2 kameraer, med sløring  
  så man ikke kan se ansigter, til brug for hvor mange, der bruger hallen.  
- Opsætning af røgalarmer i hal 1,2, og 3.  

                                - Affaldsafhentning fungerer ikke og det er dybt utilfredsstillende. 
                                - Flytning af spinning er en udfordring, der arbejdes på. Udskydes udvendig  
                                  anlægsarbejde indtil det er flyttet. 

- Hvad der skal ske med redskabsrummet? Dialog med hvordan det kan  
              udnyttes. Gymnastik vil helst ikke gennem hal 1 med redskaber og  
              forstyrre den idræt, der er i hallen. 
            - Tidsplanen holder indvendigt til 1. maj. 
            - Halfordelingsmøde 27. januar 2020. 

 
c. Bestyrelsen i øvrigt 

 
Ingen kommentarer 

 
3. Til drøftelse og beslutning: 

 
.  Ingen kommentarer 
 

4. Punkter til næste møde 
 
    Ingen kommentarer  
           

5. Eventuelt  
 
          

6. Næste møde: 
         
         Næste møde onsdag d. 19. februar kl. 19.30  

 
Referent: Susanne Skjold Petersen 


