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Referat bestyrelsesmøde Ramsø Hallen 

den 18. maj 2021 kl. 19.00 
i multirummet 1. sal 

 

 

1. Konstatering af fremmødte og afbud. 
Til stede: Henrik Hedegaard, Louise Vedel, Edgar Rasmussen, Marianne Frandsen, 
Charlotte Gade Olsen, Henning Riber, Hanne Roslyng-Stilou (referent) 
Afbud: Jens Børsting, Tina Tofte 
 

2. Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste møde. 
Vending af foldedøren afventer fortsat mandskab fra Aalborg. Det er i forb. med 1 års 
gennemgang i sidste uge ført til referat, at det bygningsmæssigt er i orden at vende 
foldedøren.  
Gymnastikken skal komme med et oplæg til, hvordan ophængningsbjælke kan 
ophænges + lave oplæg vedr. repos.  
 
Henning følger op vedr. referater fra halforsamling i 2018, 2020 og 2021, der mangler at 
blive lagt på hjemmesiden.  

 
3. Gennemgang regnskab til dato: 

34.000 kr. brugt på opsætning af vask i køkken. 
Personaleomkostninger ligger lavt pga. flere måneders lukning.  
Vand betales a conto – der er kommet en tilbagebetaling på kr. 2.040. 
Cafeområdet – køb og salg i salgsautomater udskilles til separat konto, hvor Henning 
fremadrettet laver en månedlig opgørelse. 
Stakit og beplantning omkring hal 2 blev udført og afregnet i december 2020, hvorfor 
budgettet er tilrettet i overensstemmelse hermed.  
Udskiftning af brusere ligeledes udført og afregnet i december 2020.  
Udskiftning af vinduer mod øst i omklædningsrum 4 og 6 – afsat 85.000 kr. Forventes 
skiftet i sommerferien. Der afventes tilbud på det sidste; det forventes at kunne holdes 
inden for det budgetterede beløb. 
Renovering af omklædning 1-3 + 4-6: lyddæmpning, skift af brusere og toiletter, maling – 
afsat 260.500 kr. – forventes udført i sommerferien 
Mødelokale mod tennisbanerne: nuværende oplæg: lyddæmpning, radiatorer flyttes, 
stort vinduesparti mod tennisbanerne med skydedøre og hårdttræsterrasse. Afsat 
150.000 kr. 
Længere drøftelse om mødelokalet. Flere finder det uhensigtsmæssigt med et stort 
vinduesparti i mødelokalet. Forslag om at stille klapstole til rådighed for tennisafdelingen, 
som de kan tage med ud. Evt. sætte en terrassedør i i stedet for det store vinduesparti 
og bevare vinduer i samme størrelse som nu, så facaden fortsat er ensartet. Evt. 
opsætte en markise. Forslag om at holde et møde med tennisafdelingen, så det afklares 
helt præcist, hvad deres ønsker er, samtidig med at der skal være et funktionelt 
mødelokale. Der skal laves et nyt oplæg.  
Der bliver formentlig et beløb til overførsel til næste år (besparelse på drift grundet 
nedlukning).  
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4. Orientering meddelelser fra: 

 
a. Formand 

 
a) Konstituering af bestyrelsen 

Formand: Henrik 
Næstformand: Marianne 
Kasserer: Edgar  
Sekretær: Hanne 

b) Gennemgang og underskrift af forretningsorden 
Forretningsordenen underskrevet 

c) Orientering fra formanden 
Hanne havde skrevet mail til bl.a. kommunalbestyrelsesmedlemmer 
vedr. håndtering af genåbning vs. testcenter, hvilken problematik 
Henning håndterede rigtig godt, så idrætten kunne komme i gang og 
testcenter fortsat fungere. 
God artikel i Dagbladet vedr. genåbning af Gadstrup Motion. 

 
b. Halinspektør 

 
a) Orientering daglig drift 

Kommunen fik opsat bevægelsessensorer i kommunale haller for ca. 
1½ år siden. Henning har spurgt ind til formålet – kommunen vil bl.a. 
bruge det til udarbejdelse af statistik vedr. brug af hallerne. 
  
Skolen er blevet gode til at booke tider. 
 
Værdiskabe i omklædningsrum ved gymnastikken fungerer ikke særlig 
godt, da nøgler gemmes eller forsvinder. Henning piller værdiskabene 
ned. 
 
Cafeudvalget: Henrik kontakter Lotti, så udvalget kan kontakte 
foreningerne vedr. drift af lokalet.  
 
Der opsættes persienner i dørene i hal 3/multirum.  
 
I stedet for en formel indvielse foreslås en aktivitetsdag i hallen. Fx 
søndag den 29.8. eller søndag den 12.8. Fyld fx hal 1 med 
hoppeborge. 
Henning kontakter borgmesterkontoret vedr. dato.  
Henrik og Henning kontakter Bo (der tidl. sad i udvalget) mht. 
planlægning af dagen. 
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Informationsskærme bruges for lidt. Foreningerne opfordres til at sende 
materiale, helst billeder til Henning – gerne i Powerpoint.  
Ugeplan over træningstider i hallen + weekendarrangementer 
medtages. 
Halfordelingen er afsluttet. Foreningerne skal sørge for at tjekke tiderne 
i Foreningsportalen, så alt er booket som ønsket. Der åbnes for direkte 
bookning i morgen. 

 
c. Bestyrelsen i øvrigt 

 
Edgar: Billard havde før jul besøg af DDBU, som havde stor ros til 
lokalet. Unionen bemærkede dog, at de ikke andre steder har oplevet, 
at man må ikke have en kaffemaskine stående. Henning undersøger, 
om der et forsikringsmæssigt problem i at have en kaffemaskine i 
billardlokalet.  
 

a) Nyt fra foreningerne 
Stor begejstring hele vejen rundt over at være i gang igen.  
27.5. er der stiftende generalforsamling i VG fodbold. 
GIF søger fortsat en ny formand. 

 
5. Til drøftelse og beslutning 

 
a) Pokalskab 

 
Pokaler for håndbold, fodbold & badminton samles i hal 1 - pokalskab 
opsættes ved glemmekassen. 
GIFG indkøber eget pokalskab til opsætning af gymnastikpokaler i 
springcenteret; placering og opsætning aftales med Henning. 

 
b) Strategiplan 2025 

 
I første omgang drøftelse af stærke og svage sider: 
Styrker:  
 lille organisation – alle har medindflydelse 
 lokal selvbestemmelse - egen halbestyrelse 
 fleksibilitet 
 god økonomi – veldrevet hal 
 fået alle samlet under samme tag 
 har mulighed for at lave langsigtet planlægning – lav rundtur, 

hvor vi gennemgår hallen mhp. planlægning af fremtidige 
projekter 

 bredt felt af foreninger/aktiviteter repræsenteret 
 ansættelseskompetence 
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Svagheder:  
 ikke tidligere arbejde med strategi 
 bedre styr på processer – fx indstilling af kandidater til 

halforsamlingen 
 samarbejde med GIF har ikke fungeret godt de senere år 
 iflg. forretningsordenen skal bestyrelsen sikre hensigtsmæssig 

målsætning, strategi + forretningsplan. Det kan forbedres. 
 
Mulighed:  
 gerne inddrage byen mere – evt. arrangere foredrag 

 
6. Punkter til næste møde 

 
   Strategi fortsættes: drøftelse af muligheder og trusler 
  Åbning af hallen 

 
7. Eventuelt  

 
a) Intet. 

 
8. Næste møde 

 
29. juni kl. 19:00 i Ramsø Hallens mødelokale 
 


