
Side 1 af 4 
 

 

 

 
 

 

 

Referat ordinær halforsamling i Ramsø 
Hallen den 22.03.2021  

Grundet aktuelt forsamlingsforbud afholdtes halforsamlingsmødet online. 
 
 
Formand Henrik Hedegaard Pedersen bød velkommen til halforsamlingen.  

 
1. Valg af dirigent. 

Hans Nielsen blev foreslået og valgt som dirigent.  
Hans takkede for valget og gennemgik kort dagsordenen. 
 

2. Formandens beretning. 

Henrik Hedegaard Pedersen aflagde beretning som følger:  

 
Nu har jeg deltaget i nogle generalforsamlinger i dette forår og desværre fylder 
Covid-19, Corona, ja kært barn har mange navne, desværre en hel del i 
beretningerne, hvilket også vil gøre sig gældende i denne.  
Hele Ramsø Hallen nået ikke rigtig i gang før den blev lukket ned og vi måtte gå 
langs facaderne og kigge ind. Det gav selvfølgelig mulighed for at få gjort alle 
detaljerne helt færdig men den sidste finjustering var der desværre ikke mulighed for 
– vi manglede nogle idrætsudøvere til at teste alle de nye faciliteter. 
2020 var året hvor vi fik Gadstrup Motion ind i hallen, et ønske der går mange år 
tilbage og som endelig kunne lykkes med den sidste tilbygning til hallen. Der har 
ligget et stort arbejde bag denne flytning som jeg syntes afdelingen har klaret flot. 
I løbet at maj bliv der igen åbnet op og de første der indtog hallen var skoleeleverne 
– der var nu krav om flere m2 pr. elev og der kunne hallen gøre en forskel i forhold til 
skoledagen og afviklingen af eksamen for afgangsklasserne. 
Vi fik også idrætsudøverne tilbage omkring 1. juni men der var løbet desværre kørt 
for de store gymnastikopvisninger som jeg personligt altid ser frem til. Med 
idrætsudøverne tilbage i hallen begyndte vi også at kunne konstatere de små fejl 
som kan komme når der bliver bygget. En foldedør i sal 3 skal ændres, anretter 
køkken på 1. sal krævede også nogle justeringer og ventilationen i 
motionsafdelingen kørte i test program. Efter at ventilationsanlægget blev justeret 
blev temperaturen i afdelingen meget bedre, men der vil fortsat kunne forekomme 
høje temperatur fordi der ikke er tilknyttet aircondition vil ventilationsanlægget, så er 
der varmt uden for hallen vil der sidst på dagen også være varmt inde i hallen. 
Efteråret startede normalt op med de begrænsninger vi alle skulle tage i forhold til 
Corona, hvor ikke mindst afspritning af redskaber fyldte rigtig meget og hvilke 
retningslinjer skulle de forskellige afdelingen følge. Det er min opfattelse at de 
bagved liggende idrætsorganisationer var en god hjælp men uden lokal kampvilje 
var det aldrig gået. 
Udviklingen ang. Corona gik igen i den forkerte retning i løbet af december og alt 
indendørs idræt blev igen lukket, hvilket pt. er gældende. 
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Ved seneste bestyrelsesmøde var der en rundspørge omkring medlemsudvikling i 
2020 i afdelingerne under GIF. Der var ikke et enentydigt svar men man forventer en 
nedgang af medlemmer på den anden side at Corona ‘en. Der skal ikke herske tvivl 
om at Ramsø Hallen vil gøre sit til at understøtte afdelingerne i at tilbageerobre de 
mistet medlemmer. 
En beretning syntes jeg ikke kun skal se tilbage på året der er gået men også at 
skue fremad og se hvad det næste år bringer. 
Her får vi en ny parkeringsplads og et fritidsstrøg op imellem skolen og Hallen, 
hvilket vi glæder os meget til. 
Bestyrelsen skal udarbejdet en ny strategiplan. Den vi har i dag går frem til en 
udvidelses af hallen og der er vi heldigvis nået til. Hvis du har nogle gode forslag til 
hvordan Ramsø Hallen kan udvikle sig, så tøv ikke med at kontakte bestyrelsen. 
Forhåbentlig får vi også mulighed for en officiel åbning af en færdig bygget Ramsø 
Hal 
Vinni Dinesen – den afgående formand i 2020 udtalte i sin sidste beretning – og jeg 
citerer ”Jeg kommer naturligvis, når der holdes et brag af en fest for Ramsø Hallens 
rammer”. Vinnie vi har ikke glemt dig og tro mig når jeg siger, at bestyrelsen i det 
forgangen år har skrevet indbydelsen, til en brag af en fest flere gang og lige så 
mange gange aflyst den igen, hver gang myndighederne har ændret 
forsamlingsforbuddet. 
Vi har en ny dato klar men belært af sidste års erfaringer så venter vi lidt endnu med 
at offentliggøre denne. 
Som ny formand vil jeg gerne slutte af med at udtrykke min tak til bestyrelsen for et 
godt samarbejde, et samarbejde der viser at alle har en stor interesse i Ramsø 
Hallens virke og ydeevne over for alle dens bruger. Også en tak til Henning Riber for 
dit gå på mod og dine evner til at få ting til at lykkes, det er noget der har været brug 
for det sidste års tid. 
Med disse ord vil jeg slutte min første beretning, men ønsket om at vi alle kan vende 
tilbage til en normal hverdag så hurtig som muligt, hvor vi skal have fuld gang i 
Ramsø Hallen igen. 
 

Beretningen godkendt.  

 

3. Fremlæggelse til godkendelse af regnskabet for det afsluttede regnskabsår.  

Henning Riber har fremsendt regnskabet pr. mail til deltagerne.  

Regnskabet blev gennemgået: Primære indtægter udgøres af kommunalt 

driftstilskud. Anlægsudgifter udgøres af bl.a. af 70.000 til nye lydanlæg i forbindelse 

med haludvidelsen, 136.000 til renovering af toiletter i forhallen, nye stole 27.000, 

videoovervågning nybygning 25.000, informationsskærme 56.000, anskaffelse3 af 2 

stk. automater 96.000 indretning af cafeområde 76.000, internet motion 6.000 – i alt 

knap 500.000.  

 

Ekstraindtægter på ca. 66.000 udgøres ad masteleje og udlejning af hallen + salg af 

vand + el til motionsafdelingen, før de flyttede ind i hallen.  

 

Der blev spurgt ind til:  

Indendørs reparationer: det er bl.a. leje af containere, reparationer af el og vvs-

installationer, installation af låsesystemer, reparationer af sportsrekvisitter, 
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reparationer af omklædningsrum, reparation af ventilationssystemer 

Udendørs reparationer: omfatter reparation af udendørs el, herunder opsætning af 

lys på begge sider af hallen, opsætning af vindfang ved gymnastikindgangen, 

opsætning af nyt stakit op mod boldbanerne. 

Nyanskaffelser: bl.a. møbler til cafeområdet og drikkevandsautomater. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 
4. Fremlæggelse til godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for det 

kommende regnskabsår. 
 
Henning gennemgik budgettet, der ligeledes var fremsendt til 
mødedeltagerne.  
Anlæg: der er afsat penge til lakering af gulvet i hal 1, stakit og beplantning 
omkring hal 2, udskiftning af vinduer i omklædningsrum mod øst, 
vinduesparti og støjdæmpning i mødelokalet, støjdæmpning af lofter i 
omklædningsrum samt nye brusere i nogle af omklædningsrummene.  
 
Personaleomkostninger stiger pga. mere rengøring (større arealer nu end 
tidligere). Udgiften til telefoni ventes at falde, da der sidste år er brugt en 
del penge på at få lagt fibernet ind i motionsafdelingen.  
 
Budgettet godkendt.  
 
 

5. Indkomne forslag 
 
Bestyrelsen har stillet forslag til vedtægtsændring vedr. online 
generalforsamling. Tillæg til §5 ændres til (nyt er anført med rød tekst):  
 
”Der afholdes hvert år halforsamling i den 3. måned efter regnskabsårets afslutning 
med forudgående indvarsling på hallens hjemmeside og ved opslag i hallen, 
minimum 14 dage forud. Såfremt bestyrelsen skønner det nødvendigt i forhold til 
folkesundhed, forsamlingsforbud eller andre begrænsninger, kan halforsamlingen 
afholdes virtuelt.”  
 
Forslaget blev godkendt. De ændrede vedtægter skal godkendes af Roskilde 
Kommunes Byråd.  
 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.  

Bo Schütte udtræder af bestyrelsen – tak for godt arbejde i bestyrelsen. 

 

Edgar Rasmussen valgt for 2 år.  

Marianne Hvidtfeldt Frandsen valgt for 2 år.  

Louise Vedel valgt for 2 år.  

Tina Tofte valgt som suppleant 
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7. Eventuelt 
 

Hans Nielsen takkede for god ro og orden og erklærede halforsamlingen for afsluttet. 

Henrik Hedegaard Pedersen takkede for fremmødet.  
 

Referent: Hanne Roslyng-Stilou 

 

 

Dirigent 
Hans Nielsen 

 

 

__________________________ 

 

 
  


