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

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde. 
Vending af foldedør er igangsat. Det bliver gjort af et firma fra Aalborg i nærmeste 
fremtid.  
Forslag til anvendelse af ekstra likviditet: støjdæmpning i omklædningsrum mv. 
igangsættes i sommerferien. Henning har været rundt i en del haller for at se nye(re) 
omklædningsrum som inspiration.  
Ophæng til ophængningsbjælke + banner i hal 2. Bo sørger for, at bjælken kommer op til 
Henning.  
På dommerbordet skal stå Ramsø Hallen og ikke Team Ramsø.  
Redskabsopbevaring i hal 2: Gymnastikken ønsker at få etableret en repos, hvor 
forældre kan opholde sig under træning, og hvor småredskaber kan opbevares 
nedenunder, gerne på hylde. Henning og gymnastikken taler herom, når der igen er 
aktivitet i hallen.  
Pokaler er gennemgået. Der opsættes en tablet, hvor tekst om pokalerne præsenteres. 
Antallet af pokaler skal genbesøges, da der måtte pilles mange fra.  
Gymnastikken vil gerne have egne pokaler i hal 2.  
Der er etableret nyt stakit + vindfang ved hal 2.  
Ure i hal 1 er opsat.  

 
3. Gennemgang af driftsregnskab pr. december / årsafslutning 2020 

Ikke de store ændringer i forhold til sidste møde. Overskud på ca. 288.000 kr., som føres 
med over til 2021 (skyldes primært, at der ikke blev renoveret udeområde over mod 
skolen som planlagt).  

 
4. Orientering meddelelser fra: 

 
a. Formand 

 
a) Kommende generalforsamling 22. marts.  

Det bør skrives ind i vedtægterne, at generalforsamling kan afholdes 
online. 
 

b) Gennemgang og godkendelse af mødeplanen 2021.  
Dato for generalforsamling ændret til 22. marts.  
Øvrige datoer som på den tilsendte mødeplan. 
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b. Halinspektør 
  

a) Endelig budget 2021 
Der er afsat 100.000 til renovering af omklædningsrum (beløbet flyttet 
fra stakit/beplantning ved hal 2).  
Lyddæmpning af mødelokalet er indeholdt i de 250.000, der er afsat til 
renovering af mødelokale.  
 

b) Sidste omkring fritidsstrøget 
Kontrakt er underskrevet. Arbejdet går i gang i løbet af foråret og skulle 
gerne være slut medio december måned.  
 

c) Orientering daglig drift og projekter 
De sidste døre er malet blå.  
Der er lidt udfordring med varmen i hal 1 i øjeblikket – der køres kun på 
halv kapacitet, da varmelegemerne i den ene side af hallen ikke kører 
optimalt.  
Der er hovedrengjort i højderne (plejer at foregå i sommerferien).  
Køkkenet er nu lovliggjort som anretter køkkenet – loft behandlet og 
ekstra håndvask opsat.  
Henning har afholdt møde med Helle Eriksen (GIF) på baggrund af 
ønsker fra Caféudvalget.  
Bookning på hjemmesiden er tilrettet, så lokalet kan bookes incl. hjælp 
fra cafégruppen. 
Brusere udskiftet i omklædning 1, 3, 4 og 6.  
Deltaget i møder vedr. bookning system; det er ikke så brugervenligt, 
men forventes tilrettet så brugerlayout optimeres.  
Halfordelingsmødet med GIFs afdelinger er udsat pga. 
forsamlingsforbud. Kommunen åbner ikke for eksterne bookninger, før 
der er holdt halfordelingsmøde lokalt. 
  

d) Strategiplan 2025 
Kan der åbnes for andre aktiviteter (f.eks. volley og basket)? – hal 1 er 
ikke fuldt belagt.  
Vi skal have en nærmere drøftelse om strategi, når vi må mødes fysisk 
igen. 

 
c. Bestyrelsen i øvrigt 

 
a) Nyt fra foreningerne 

Alt ligger desværre stille pt. Der har ikke været nogen fælles møder i 
GIF siden december måneder.  
Medlemsmæssigt er det svært at vurdere effekten af nedlukning og det 
kan formentlig først ses til næste år.  
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GIFG har haft forløb med Åben Skole, hvilket har været godt. Gadstrup 
Skole vil meget gerne samarbejde med foreningerne. 

 
5. Til drøftelse og beslutning 

 
a) Intet. 

 
6. Punkter til næste møde 

Marianne genopstiller til bestyrelsen.  
Bo vil gerne stoppe.  

 
7. Eventuelt  

 
a) Intet 

 
8. Næste møde 

 
Generalforsamling 22. marts kl. 19:00 i Ramsø Hallens mødelokale 
 


