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Referat af bestyrelsesmøde den 4. maj 2020 kl. 19:00 i hallens mødelokale. 
 
 
1. Konstatering af fremmødte og fraværende. 

- Hanne Roslyng, Poul Petersen, Henning Riber, Søren Tofte, Vinni Smith, 
Susanne Skjold Petersen og Bo Schytte.  
Afbud: Joakim Bilyk og Jens Børsting 

 
2. Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste møde, den 19. februar 2020. 

- Ingen kommentarer. 
 

3. Gennemgang af driftsregnskab pr. 31.april 2020 
- Telefon og net er flyttet til nye server uden i verden 
- Byggestrøm forbrug, men der kommer en refusion 
- Renovering af toiletter og infoskærme er rettet til 
- Asfalt som belægning i stedet for SF-sten. Bo spørger til dræning af området, 

da bunden kan gøre at asfalten ikke holder. Tilbuddet sendes til Bo, der kigger 
på det. 

- Drikkestationer er kommet med igen 
- Flytning motion – alt er sat i hallen, da pavilloner skulle ryddes og ikke færdige i 

hallen 
 

4. Orientering meddelelser fra: 
 

a. Formand 
 

I. Orientering om formandens status 
. Vinni har lavet en orientering pr. mail og vil gerne tage kontakt med 

dem, der gerne vil med i bestyrelsen. Hanne kontakter Helle for de nye. 
Vinni vil gerne friholdes fra forpligtigelser og overdrage det til resten af 
bestyrelsen.  

 Henning har den daglige kontakt til kommunen. Poul vil tage kontakt til 
de resterende bestyrelsesmedlemmer, hvis der er noget der skal løses. 

  
En stor indvielse, når alt er klar og færdig etableret.  

           Det kunne være 29. august afhængig hvad der sker i den store verden. 
 

b. Halinspektør 
 

I. Orientering overdragelses ”forretning” af byggeriet 
Det er stort set klar til at tage i brug. Snakket om det ved gennemgang  
af det nye byggeri. 
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II. Status logokonkurrence 

Lodret logo på bygningen og logo på dørene i samme stil i hele hallen. 
Der kommer også flag. Afsløres til generalforsamlingen. Ideen, med de 
tre horn fra Ramsø og Snoldelev stenen, kommer fra fam. Schytte. 
   

III. Orientering i øvrigt 
Henning modtager en del post, der er til foreningerne som havner i 
hallen. Post der kommer i kuvert scannes til de respektive foreninger. 
Henning lægger posten i mødelokalet, så må foreningerne tage det 
ellers bliver det smidt ud, 
Ib, rengøringen, stopper af helbredsproblemer, og der er ansat en 
kvinde fra Viby, der starter efter planen efter sommerferien. 
 

c. Bestyrelsen i øvrigt 
 

5. Til drøftelse og beslutning: 
 

a. LOGO-konkurrencen; Hvordan afsluttes, hvordan afsløres, osv. 
Afsløres til generalforsamlingen 
 

b. Planlægning af generalforsamling. Hvordan kan vi afholde det. 
  Generalforsamlingen 26. maj kl. 19.30. Bestyrelsen mødes kl. 18.30 

          Hanne & Bo tager ansvar for eventuel Skype møde. 
          Der skal vælges 3 for 2 år. PÅ valg er Poul & Søren, der ikke  
          modtager genvalg samt Joakim, der modtager genvalg 
          Der skal vælges 2 for 1 år. Vinni & Susanne modtager ikke genvalg 
          Der skal vælges 1 suppleant for 1 år. Hanne er på valg og modtager  
          genvalg. 
 
c. Forslag/forespørgsel fra GM om skiltning ind til de nye lokaler/ved Poul 
Petersen 
          Vil gerne have navn på så man kan se det er GM.  
          Der kommer til at stå Motion på døren. Tage dialogen senere. 

                               Poul spørger om de kan få adgang med egen nøglebrik til  
                               badefaciliteterne i gymnastik bagerst i hallen. Skiltning kommer op. 

 
6. Eventuelt 

 
7. Punkter til næste møde. 

         
8. Næste møde. 

       26. maj kl. 18.30 

 

 

Referent: Susanne Skjold Petersen 


