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Bestyrelsesmøde  

den 14. december 2021 kl. 18:00 
i mødelokalet 

 
1. Konstatering af fremmødte og afbud: 

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

2. Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste møde: 
Det er fortsat for lidt lys på parkeringspladsen. Henning tager fat i Bent igen.  
Pokalskab: Det valgte skab er i restordre. Henning har i stedet talt med en tømrer, som 
forsøgsvis laver et enkelt modul, som opsættes i januar. 
Repos: Henning har talt med Maria Kruse (bygningsingeniør fra kommunen). Hun 
kommer forbi ved lejlighed og giver input/dessiner til det videre arbejde.  
Der har været afholdt møde med caféudvalget. Hallen udfører ikke decideret 
egenkontrol, da dette henhører under Fødevarestyrelsens regler, men hallen kontrollerer 
selvfølgelig, at rengøring er ok, og at alt er i orden i lokalet.  
Henning fjerner det sidste låge i redskabsrummet ved hal 2.  
GIFs afdelinger er i gang med at undersøge, hvem der indstilles til valg på 
generalforsamlingen. Der meldes tilbage til Henrik i løbet af januar. 
På valg i 2022: 
Henrik Hedegård (indstillet af VG Fodbold) 
Charlotte Gade Olsen (indstillet af Gadstrup Motion) 
Hanne Roslyng-Stilou (indstillet af GIFG) 
Tina Tofte (suppleant) 

 
3. Økonomi akk. november. 

Overskud for 2021 lander omkring 500.000 kr. Gasudgifterne har været større 
(prisstigninger), mens vand har været billigere (pga. mindre forbrug under nedlukninger). 
 

4. Orientering meddelelser fra: 
 

a. Formand 
  

a) Mødeplan 2022 rundsendt med dagsordenen.  
Mødet den 5. juli ændres til tirsdag den 21. juni.  
Generalforsamling afholdes tirsdag den 22. marts. 

 
b. Halinspektør 

 
a) Orientering daglig drift 

I forbindelse med etablering af fritidsstrøget var toiletterne i 
gymnastikgangen midlertidigt ude af drift i sidste uge – det er afhjulpet. 
Den gamle gulvvaskemaskine er stået af og en ny anskaffet. 

b) Endelig budget 2022 godkendelse 
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Bestyrelsesmøde  

den 14. december 2021 kl. 18:00 
i mødelokalet 

Udskiftning af vinduer på vestsiden er budgetteret med 160.000 og 
omklædning 1-3 budgetteret med 85.000. Der er afgivet tilbud for begge 
dele på 290.000. Henning er i gang med at indhente yderligere tilbud. 
Lyddæmpning: der er afsat 63.867 på budgettet. Billigste løsning vil koste 
6.500. Lyddæmpning tilsvarende det der er opsat i omklædningsrummene 
vil koste små 24.000. Tilbud på godt 63.000 (fibrotech plader).  
Der er størst stemning for samme løsning som i omklædningsrummene – 
det giver samtidig rum i budgettet til maling af lokalet + nye gardiner.  
Vi forhøjer varmeudgiften til 200.000. 
Der vil være en forventet overskud på godt 100.000 i 2022.  

 
c. Bestyrelsen i øvrigt 

 
a) Nyt fra foreningerne 

Team Ramsø: intet nyt.  
VG Fodbold: floorball tiltrækker flere og flere. Der afholdes julestævne 
for ungdomsspillere på lørdag.  
Gadstrup Motion: afholdt event for instruktører og bestyrelse med 
drøftelse af nye idéer. Arbejder på evt. udsendelse af nyhedsmail til 
medlemmer 4 gange årligt. Spinning mangler deltagere på holdene. 
Arbejder på evt. at nedsætte aldersgrænse for almindeligt medlemskab 
til 14 år – indhenter foreløbig info/erfaringer fra andre foreninger. Nogle 
unge har benyttet deres forældres kort. Julefrokost aflyst pga. Corona.  
Gadstrup Gymnastik: Grevinderne har deltaget i første opvisning i 
næsten 2 år. Ellers trænes der som (næsten) normalt. Juledelleryst 
(åben hal mellem jul og nytår) er aflyst i år pga. Corona. 
Billard: nye scoringstavler opsat. 36 medlemmer. Der trænes nu både 
tirsdag og torsdag, hvilket fungerer godt. Har afholdt en glimrende 
julefrokost.  

 
5. Til drøftelse og beslutning 

 
a) Strategiplan 2025 opstart handlingsplan 

Udsat til næste møde 
 

6. Punkter til næste møde 
 

a) Forberedelse af generalforsamling. 
b) Strategiplan 2025 opstart handlingsplan 

   
7. Eventuelt  

Intet 
 
Næste møde: tirsdag den 15. februar kl. 19.00 

 


