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

2. Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste møde. 
Dør mellem hal 1 og gymnastikgang vil koste 23.800 kr. Dør er bestilt og isættes i 
slutningen af januar.  
Henning følger op med pladsmand Bent vedr. lys på parkeringspladsen. 
Henning følger op vedr. fjernelse af låger på skabe i redskabsrum.  
Pokalskabe i hal 1. Der er tvivl om Ikea-hylderne er den rigtige løsning. Vi opsætter 
forsøgsvis en hylde og evaluerer derefter.   
Henrik har talt med Gymnastikgården og fået nogle fotos af repos. Henning har talt med 
Lena Corselli. Der er ikke sikkerhedskrav med den højde Gymnastikgårdens repos har – 
der bliver større krav, hvis højden skal være 210 cm. Vi arbejder videre med sagen og 
skal evt. have Mangor & Nagel til at tegne det op.  
Referatet godkendt. 

 
3. Økonomi akk. oktober. 

Daglig drift forløber som budgetteret. Administrationsposten udviser et underskud, 
hvilket skyldes, at udgiften til indvielsen ligger under denne post.  
Jens oplyser, at der formentlig kommer en sparerunde i begyndelsen af næste år. Er der 
penge til overs på budgettet, vil det nok være en fordel at indkøbe tingene nu, så 
opsparet beløb ikke synes for højt (med efterfølgende risiko for mindre kommunalt 
tilskud).  
 

4. Orientering meddelelser fra: 
 

a. Formand 
  

a)  Intet 
 

b. Halinspektør 
 

a) Orientering daglig drift: fritidsstrøget giver rengøringen udfordringer, da 
der slæbes rigtig meget skidt ind fra parkeringsområdet. Der gøres pt. 
mere rent end sædvanligt.   
Henning har talt med skolens pedel vedr. affaldscontainere, der tænkes 
samlet mellem skole og hal. Der arbejdes på, at der fortsat skal være 
affaldscontainere ved de enkelte institutioner.  
Fastnetnummeret til hallen 46191001 har været midlertidigt slettet, men 
fungerer igen. 
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b) Opstart budget 2022: udkast omdelt. Drift vil i 2022 være højere end i 
2020/2021, da vi håber at være ovre Corona-nedlukninger.  
Vi forventer at kunne overføre 400.000 kr. til 2022.  
Anlæg:  

1. Dør m. glas mellem hal 1 og gymnastikgangen: 23.800 kr. 
2. Vinduespartier i omklædning 1-3 skal udskiftes: 85.000 kr.  
3. Udskiftning vinduesparti i hele vestsiden: 160.000 kr.  
4. Renovering af vej/fortov mod vest: 250.000 kr.  
5. Etablering af repos i hal 2: 100.000 kr.  
6. Maling af spær og loft i hal 1: 250.000 kr.  
7. En del fliser i baderum er slået itu: vi har ikke nogen pris på 

udbedring 
Der er ikke umiddelbart penge til alle anlægsprojekter, og projekterne 
står derfor i prioriteret rækkefølge. Budgettet skal vedtages endeligt 
ved næste møde.  

 
c. Bestyrelsen i øvrigt 

 
a) Vilkår for brug af anretterkøkken. 

Louise har bedt om at få punktet taget op igen.  
Længere diskussion om emnet. Hallen sørger allerede nu for rengøring 
på ugentlig basis, dvs. hallen laver egenkontrol af lokalet. Caféudvalget 
har halbestyrelsens grønne lys til at gå i gang med arrangementer – de 
behøver ikke spekulere på egenkontrol.  
Marianne, Charlotte og Henning inviterer Caféudvalget til et møde, så vi 
kan få gang i brug af køkkenet.  

b) Nyt fra foreningerne 
Fodbold: der lader til at komme et nyt hold 05’ere af drenge, der vender 
tilbage. Prøver at starte floorball op.  
Billard: der kommer løbende nye medlemmer til. Arbejder på at få nye 
tavler og computer.  
Håndbold: der begynder at komme flere ungdomsspillere tilbage.  
Gymnastik: mangler ca. 60 medlemmer i forhold til sidste år, har haft 6 
corona-tilfælde inden for de sidste par uger 
Gadstrup Motion: det går godt. Vil gerne have Poul tilbage for at 
gennemse videoovervågning, så der kan komme styr på udfordringer 
med rod i boksen. Ellers ikke noget specielt at bemærke.  
 

 
5. Til drøftelse og beslutning 

 
a) Strategiplan 2025 

Vi har tidligere drøftet muligheder/trusler samt stærke/svage sider.  
Hallen skal gerne være vores lokale samlingspunkt. Skal hallen være 
katalysator for igangsætning af aktiviteter? 
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Halfesten er på vej tilbage.  
Hal 3 kan evt. bruges til foredrag, f.eks. Chris Mc Donald eller Jan 
Grarup. Arrangementer skal gå i 0. Til kulturelle arrangementer kan 
søges tilskud i kommunens kulturpuljer.  
Henning laver udkast til skema med idéer til aktiviteter.  

 
6. Punkter til næste møde 

 
a) Budget 
b) Generalforsamling – koordiner indstilling af kandidater fra GIF 

   
 

7. Eventuelt  
 

a) Intet 
 

8. Næste møde 
 

14. december kl. 18:00 i Ramsø Hallens mødelokale med efterfølgende 
julefrokost. 
Henning sørger for mad 
Charlotte køber mandelgave 
 


