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Bestyrelsesmøde  

Torsdag den 12. november 2020 kl. 19.00 
i mødelokalet. 

 

 

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

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde: 
Foldedør i hal 3: Henning har undersøgt, om der var noget til hinder for at vende 
foldedøren. Det er der ikke. Arbejdet igangsættes allerede nu, da der er penge på 
budgettet til det.  
Ramsø Hallen skrives i 2 ord! 

 
3. Gennemgang af driftsregnskab pr. september 2020: 

Henning gennemgik driftsregnskabet. Der er ikke de store ændringer siden sidst. 
Likviditet er pt. på 716.000 kr.  
Det tidligere skur til uderedskaber genopføres ikke; der er i stedet modregnet 50.000 kr. 
Hvis der er overskud, skal vi sørge for, at det fremgår tydeligt, hvad der spares op til.  
 
Forslag til anvendelse af ekstra likviditet:  
Opsætning af støjdæmpning i omklædningsrum + maling + nye brusere + slibe/lakere 
bænke. 
Ophænge ophængningsbjælke + banner i hal 2. 
Ny forside til håndbolddommerbord (Team Ramsø i stedet for Gadstrup Håndbold) 
Etablere vindfang ved gymnastikindgang. 
Ur opsættes i hal 1. 
Redskabsopbevaring i hal 2 (hylde/repos). 

 
4. Orientering meddelelser fra: 

 
a. Formand 

 
 Skal vi allerede nu handle på nye indvielsesdato: 
 Vi lader indvielsesdatoen stå åben, indtil der er mere afklaring på, hvad der er 

muligt i forhold til forsamlingsforbud mv. Forvaltningen vil pt. ikke lægge sig fast på 
noget pga. Covid-19.  

 
b. Halinspektør 

 
a) Gennemgang budget 2021: 

 Henning gennemgik sit udkast til budget. 
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 Personaleudgifter stiger lidt. Rengøringsudgifter og internet falder lidt, da Gadstrup 
Motion nu er kommet ind. Der var ekstraudgifter i byggeperioden. 

 Varme og el forventes at falde bl.a. pga. bedre isolering af tag.  
 

 Anlæg: der skal lakeres gulv i hal 1. Afsat 38.000. 
 Sidste år blev opsat et midlertidigt hegn ved hal 2 – det skal ændres, da det ikke 

er holdbart nok. Afsat 120.000. 
 Vinduerne i omklædningsrum mod øst skal udskiftes. Afsat 100.000. 
 Vinduesparti/karnap ved mødelokale, så lokalet bliver lysere + bedre udsigt til 

tennisbanerne – bør kunne laves af en fornuftig tømrermester. Afsat 250.000. 
Alternativt kan isættes gulv/loft vinduer.  

 Nye brusere i omklædningsrum 1, 4 + 6. Afsat 45.000. 
  
 Søren fra forvaltningen har oplyst, at driftstilskuddet forventes at blive nogenlunde 

som sidste år; dog nok 35.000 lavere. Holder de tal, vil der være et overskud på 
ca. 100.000. 

 
 Bestyrelsen ønsker at prioritere istandsættelse af omklædningsrum i 2021 + 

lyddæmpning i mødelokalet og vente med etablering af større vinduesparti i 
mødelokalet til 2022. Der skal ikke bygges en karnap, men evt. isættes gulv-loft 
vinduer. Henning retter budgettet til, og det genbesøges på næste møde. 

 
b) Status vedr. køkken i forhold til ibrugtagning: 
Henning har holdt møde med caféudvalget. Køkkenet er gennemgået af en 
konsulent, som konkluderer, at der ikke må være troltekt-loft i køkkenet, og at der 
skal være 2 vaske. Der kan opsættes plexiglas over troldtekt-loftet, som så vil 
opfylde kravene. Rapporten er sendt til arkitekterne Mangor & Nagel, da 
anretterkøkkenet ikke lever op til de krav, der stilles til et anretterkøkken. Vi er af 
den klare overbevisning, at lokalet skal lovliggøres for Mangor & Nagels regning.  
Henning sørger for, at køkkenet lovliggøres allerede nu, så det kan tages i brug – 
caféudvalget er klar og afventer blot lovliggørelsen. Der må efterfølgende afregnes 
over for Mangor & Nagel. 

 
c) Aftale omkring pokaler og pokalskab: 
Der opsættes pokalskab til ca. 30 pokaler. Opsatte pokaler bør være fulgt af 
billede eller tekst om vinderne. GIFs hovedbestyrelse gennemgår kasserne med 
pokaler på deres næste møde. 

 
d) Orientering om fritidsstrøget: 
Henning har modtaget udkast og sender det til os efter mødet. Det ser ud til at 
blive et spændende aktivitetsområde + flere parkeringspladser på mindre plads. 
Kontrakt skal være indgået inden 1. januar 2021. 

 
e) Orientering daglig drift og projekter: 
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Foreningsportalen er ikke så brugervenlig, som man kunne have ønsket sig. Det 
kan være svært at få overblik over ledige tider i systemet. Henning skal deltage i 
møde, hvor der bl.a. skal drøftes forbedringsmuligheder. 

 
f) Ny strategiplan: 
Nuværende strategiplan blev udarbejdet, da man planlagde udvidelse af Ramsø 
Hallen.  
Strøtanker til ny plan: kan hallen bruges mere til kulturelle arrangementer? 
Hvordan bliver hallen mødested/samlingspunkt for byen? Kan der holdes 
juletræsfest? Skal hallen evt. lave arrangementer, hvor foreningerne ikke gør det? 
Halfest? Kan der åbnes op for, at lokaleområdets beboere kan booke sig ind i 
hallen, når der er ledige tider? Hvordan bliver hallen ”byens hus”?  
Punktet sættes på vores kommende møder mhp. på udarbejdelse af ny strategi. 

 
c. Bestyrelsen i øvrigt: 

 
Ønske om hyppigere støvsugning i hal 2. 
Jens forklarede om sin rolle i halbestyrelsen som repræsentant for Roskilde 
Kommune. 

 
5. Til drøftelse og beslutning: 

 
Valg af næstformand: Marianne Frandsen. 

 
6. Punkter til næste møde: 

 
Udarbejdelse af strategiplan.   
Opdateret budget 2021 
Mødeplan 2021 (Henning udarbejder) 

 
7. Eventuelt:  

 
Send et vellignende foto af jer selv til Henning senest fredag den 20. november 2020 
(til hjemmesiden). 
 

8. Næste møde: 
 
15. december / skal julefrokosten bibeholdes ?? 
Henset til Covid-19 situationen aflyses julefrokosten i år. Henning sørger for, at der i 
stedet er lidt juleknas til mødet 15.12. kl. 19.00 i mødelokalet. 


