
                                                                                                                                   

Side 1 af 3 

 

 

Bestyrelsesmøde halbestyrelsen  
tirsdag den 08. september 2020 kl. 19.00 

i mødelokalet. 

1. Konstatering af fremmødte og afbud. 
Fremmødte: Henrik Hedegaard, Bo Schytte, Edgar Rasmussen, Marianne Frandsen, 
halinspektør Henning Riber, Hanne Roslyng-Stilou (referent) 
Afbud: Jens Børsting, Charlotte Olsen, Louise Vedel 
 

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde. 
 
Henning har sendt link til OneDrive – tjek lige om det virker.  
 
Skillevæg i hal 3/multirum vender forkert. Af mødereferat af 13.12.2018 fremgår, at 
byggegruppen var enige om, at dørpartiet skulle placeres mod cafeområdet. Henning 
har undersøgt hos leverandøren, om døren kan vendes – det er muligt og vil koste ca. 
10.000 kr. Lena Cocelli undersøger årsagerne til, at døren vender, som den gør. Hvis 
den kan godkendes vendt, kan det sættes på budgettet til næste år. 
 
Henning holder møde med caféudvalget onsdag 9.9. og drøfter brug mv. med dem. 
Køkkenet bookes i øvrigt via Conventus på hallens hjemmeside.   

 
3. Gennemgang af driftsregnskab pr. august 2020 

 
Henning gennemgik driftsregnskabet. 
Reparation og vedligehold er over budget grundet opsætning af skærme i hal 2. 
Etablering af lydanlæg er blevet lidt dyrere end forventet. 
Ca. 900.000 kr. til rest til året – det passer nogenlunde med budgettet. Kommunen har 
nedjusteret rammetilskud/driftstilskud et par gange i løbet af året.  
Henning undersøger, om det er muligt at få opsat vandhaner i omklædningsrum, så der 
kan tappes vand i drikkedunke. 

 
4. Orientering meddelelser fra: 

 
a. Formand 

 
a) Udsættelse af åbningen (evt. nedsættelse af udvalg, som kommer 

med oplæg til program)  
 
Kommunen har godkendt vores anmodning om udsættelse af den 
officielle indvielse af tilbygningen.  

 
Udvalg: Bo, Henrik, Henning – arbejder videre med et oplæg. 
Tidspunkt: Lørdag 8. maj 2021 

 
b. Halinspektør 

 
a) Historien omkring hallen fra AMBA til kommunal (aftale vedhæftet) 
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Henning gennemgik kort hallens historie fra AMBA til kommunal hal. 
Ramsøhallen har fortsat stor selvstændighed, hvilket vi skal værne om. 
Det er i den forbindelse særligt vigtigt, at halfordelingen indgås i 
enighed.  
 

b) Mere normal drift af hallen 
 
Vi kan nu overgå til mere normal drift af hallen, jf. pkt. c. 

 
c) Sidste renoveringer toiletter og vinduer 

 
De sidste ting i forhold til byggeprojektet er ved at være plads – 
radiatorer på toiletter opsat, der mangler sålbænke ved vinduer, der er 
lagt fibernet ind i motionsafdelingen, hylder skal opsættes i depot på 
loft. Fugning af kantfliser på toiletter mangler. 
 

 
d) Orientering daglig drift og projekter 

 
Nedkøling/ventilation i motionsafdelingen – der arbejdes fortsat med at 
regulere ventilationsanlægget optimalt, specielt spinningslokalet er 
vanskeligt. Der er indkøbt et par store vifter til spinningslokalet, der 
forhåbentligt kan skabe mere bevægelse i lokalet. Henning afholder 
møde med motion om ventilation mv.  
 

c. Bestyrelsen i øvrigt 
 

a) Underskrivelse af forretningsorden (forretningsorden vedhæftet) 
 

b) Edgar foreslog, at der opsættes skilte til forskellige lokaler – Henning 
arbejder med at få lavet en oversigt over lokalerne, der kan opsættes 
ved foyeren 

 
 

5. Til drøftelse og beslutning 
 

a) Godkendelse af mødeplan (vedhæftet) 
Godkendt – dog flyttes næste møde til torsdag den 12. november kl. 
19.00 
 

b) Udvalg i salgsautomater i cafeområdet 
 

Forslag fra GIF om et lidt lødigere sortiment – helst ikke energidrikke, 
gerne alm. vand, juicebrik, nødder, müslibar. Henning er i dialog med 
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motion om deres ønsker – afventer pt. motionsafdelingen. Henning 
drøfter indhold med cafeudvalget og tester i øvrigt, hvad der er salg i. Vi 
tilstræber at holde salget i automaterne, så der ikke skal opsættes 
maskiner andre steder. 

 
c) Mulighed for adgang til mødelokalet uden forudgående bookning 

 
Ønske fra primært boldtrænerne om at kunne gå ind i mødelokalet uden 
af have booket for at kunne hente scoringsanlæg.  
Henning sørger for, at der i stedet opsættes et skab i gangen, hvor 
scoringsanlæg, mikrofoner mv. kan lægges, og som kan aflåses med 
nøglebrik.  
 

 
6. Punkter til næste møde 

 
Budget 2021 – Henning laver udkast  

 
7. Eventuelt  

 
a) Foto af bestyrelsen  

 
8. Næste møde: 

 
Torsdag den 12. november 2020 kl. 19.00 


