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Bestyrelsesmøde  
den 28. september 2021 kl. 19.00 

i mødelokalet 

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

2. Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste møde: 
Henning følger op vedr. fjernelse af låger på skabe i redskabsrum 2; der opsættes skilte 
med angivelse af, at alle rekvisitter tilhører GIFG.  
Referatet godkendt. 

 
3. Økonomi akk. August 

Henning gennemgik driftsregnskabet. Det ser fornuftigt ud.  
Vinduer øst omklædning 4-6 bliver lidt dyrere end forventet. 
 

4. Rundtur i hallen 
Bestyrelsen gik en runde i hallen og besigtigede alle lokaler. 

 
5. Orientering meddelelser fra: 

 
a. Formand 

 
a) Evaluering indvielsen:  

Det var en fantastisk dag med god tilslutning. Lidt tam journalistisk 
dækning fra Dagbladet. Hoppeborge i hal 1 var et kæmpe hit. Det 
samme var gratis øl/vand + pølsevogn. 
Indvielsen kostede 34.000 alt incl. 

 
b. Halinspektør 

 
a) Orientering daglig drift: 

Fritidsstrøget skulle have været færdigt 1.12. Forventes desværre først 
færdigt til februar. Forrige fredag blev en gasledning skåret over for 
anden gang, hvilket betød, at fyrene ikke kunne startes weekenden 
over.  
Der mangler lys på parkeringspladsen efter mørkets frembrud – 
Henning taler med Bent (pladsmand), om der kan sættes ekstra lys op. 
Der arbejdes på at skrue noget mere sammen til skærmene, så data 
kan trækkes direkte fra foreningsportalen – det fungerer ikke endnu.  

b) Pokalskabet i hal 1: 
Alm. skabe med glaslåger kan ikke bruges, da der spilles bold i hallen. 
En mulighed kunne være hylder med plexiglas foran. Henning sender 
forslag og beder om respons. 
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c. Bestyrelsen i øvrigt 
 

a) Beslutning vedr. mødelokale 
Akustik skal forbedres  
 
Efter en længere diskussion konkluderedes det, at der ikke isættes stort 
vinduesparti, men at udskiftning af vinduerne følger den almindelige 
renoveringsplan i hallen (samme størrelse som nu). Nye gardiner 
opsættes, og lokalet males. 
 

b) Oplæg vedr. springcenter (bjælke/repos) 
 
Allan Andersen forklarede om forslaget til repos under 
halgennemgangen. 
Bo Schytte har foreslået at indhente tilbud fra Jersie Totalbyg og 
estimerer, at det vil koste 75.000 kr. excl. moms. 
Højden bør være 210 cm, så der kan gøres rent uden problemer 
Generelt positiv indstilling til forslaget. 
Henrik kontakter Gymnastikgården i Århus for at få billeder af deres 
repos. 
Bo og Allan står til rådighed, hvis der er brug for yderligere oplysninger. 
 

c) Vilkår for brug af anretter køkken: 
 
Caféudvalget mener, at der skal opkræves leje for brug af køkkenet for 
at skulle undgå egenkontrol efter hver brug.  
Hallen har fået en rapport om, at lokalet kan tages i brug uden 
problemer, hvis det er et spørgsmål om alm. anretning til arrangementer 
samt 5-6 større arrangementer pr. år. Henning sender rapporten til 
Louise, som tager en snak med caféudvalget.  
 

d) Dør mellem hal 1 og 2 
 
Gymnastikken foreslår at der sættes glas i døren mellem hal 1 og 2 
(som mellem foyer og hal 1), så sammenstød undgås, når aktive går fra 
hal 1 til gymnastikgangen. Vedtaget. Henning undersøger nærmere.  

 
e) Nyt fra foreningerne 

 
Fodbold: ikke noget nyt. Alm. drift i VG. 
Billard: alm. drift. Er ved at undersøge mulighed for nye 
computerstyrede tavler.  
Gymnastik: alm. drift. Holder kursusweekend i denne weekend. Der 
mangler ca. 100 børne-/ungdomsgymnaster i forhold til sidste år. 
Krocketspillerne har vundet 2 DM titler.  
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Gadstrup Motion: glade for de nye lokaler og indvielsen. Der har været 
kedelige episoder med manglende oprydning i boxen – det overvejes 
pt. at gennemgå videoovervågning. Holder udviklingsdag den 20.11. for 
instruktører – faciliteres af DGI-instruktør. Afholder Gadstrup-Løb den 3. 
oktober. Der efterspørges flere spinning-hold, hvilket der arbejdes på.  
Håndbold: der mangler ungdomsspillere fra U13 og opefter. Der holdes 
Håndboldens Dag på lørdag. 

 
6. Til drøftelse og beslutning 

 
a) Strategiplan 2025: 

Udsættes til næste møde 
 

7. Punkter til næste møde 
 

a) Strategiplan 2025 
b) Budget 

   
 

8. Eventuelt  
 

a) Intet 
 

9. Næste møde 
 

9. november kl. 19:00 i Ramsø Hallens mødelokale 
Jens foreslår at ændre næste møde til den 11. eller 23. november.  
Mødedato ændres til den 11. november kl. 19.00 
 


