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1. Konstatering af fremmødte og afbud. 
Afbud: 
Marianne 
Hanne 
Jette 
 
Fraværende: 
Tina 
 

2. Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste møde. 
Pokalskab: Tømmeren kom ikke som aftalt. Henning laver ny aftale.  

 
3. Økonomi – afslutning 2021 og akk. januar. 

Ingen kommentarer til afslutning på 2021 
 
 

4. Orientering meddelelser fra: 
 

a. Formand 
  

i. Generalforsamlingen / på valg 
Hanne, Charlotte og Henrik er på valg. Alle er indstillet igen af deres 
respektive foreninger og accepterer genvalg. 
Opslag omkring generalforsamling: Henning sørger for opslag. 
Dirigent: Henning spørger Hans. 

 
b. Halinspektør 

 
i. Orientering daglig drift 

Fritidsstrøget - bliver muligvis lidt forsinkede i forhold til seneste 
forventede afslutning i april.  
Halfordeling sæson 22/23 er afsluttet. Den første serie er ved at 
være booket, i den kommende uge bookes det resterende. Så er 
efterår 2022 og forår 2023 booket. Godt samarbejde mellem 
afdelingerne og hallen udnyttes fint.  
Døren til gymnastik gang er skiftet til glasdør. Den skal males blå 
mod hallen 1 siden.  
Lyddæmpning af mødelokalet går i gang i næste uge (Uge 8). 
Udskiftning af vinduer omklædning 1-3, samt vestsiden. Tilbud 
accepteret og udskiftning går i gang. 
Fortov + asfalt på vestsiden. Afventer tilbud.  
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ii. Orientering omkring Wanna sport 

Hvis vi melder Ramsø Hallen til Wanna sport kan du som 
medlem/bruger af Wanna sport booke hallen i 1-2 timer til aktivitet 
mod betaling. Hallen kan bookes i de timer, som ikke på forhånd er 
booket af afdelingerne.  
Det lyder som udgangspunkt, som en god ide at få så meget aktivitet 
i hallen som muligt. Der arbejdes videre på ideen.  

iii. Status på repos hal 2  
Etablering af repos i hal 2. Det giver udfordringer hvis højden skal 
være 2 meter. Hvis det skal være højden, skal der søges tilladelse 
hos kommunen og der er større krav til sikkerheden.  
Gymnastik er villige til at reducerer højden til 120 cm og selv stå for 
rengøring under repos.  
Vi (Hallen) og Gymnastik skal være sikre på at 120 cm er godt nok. 
Hellere lave det ordentligt, fremfor at få lavet det hurtigst muligt.  
 

iv. Tilbud på maling af hal 1 –  
Maling af hal 1, lofter, spær og væg ned til mursten. Tilbud modtaget 
på 183.700 kr. Budgetteret med 250.000 kr.  
Der males hvid og logo kommer på spær efterfølgende. 
Tilbuddet accepteres og der males i sommerferien. 
 
 

c. Bestyrelsen i øvrigt 
 

a) Nyt fra foreningerne 
Fodbold: Der bliver arbejdet med teenagefodbold for både drenge og 
piger. Hygge bold uden turneringsdeltagelse.  
Billard: Lille turnering fredag d. 11. marts. Turneringen er for at lokke 
nye medlemmer til.  
Motion: Der er arbejdet med tour de France t-shirt og cykel t-shirt. 
Salget går ok. 
Cafe: Caféen gruppen er ”sparket” i gang. De får deres ilddåb til 
gymnastikopvisningen d. 26. marts, hvor der forventes 300 gymnaster + 
500 publikum.  
 

 
5. Til drøftelse og beslutning 

 
a) Brug af info skærme til reklamer for sponsor. 

Snak omkring hvad/om det skal være muligt at sælge reklameplads til 
sponsorer. Den skal fintænkes hvilke typer reklamer, hvor mange 
reklamer ad gangen, hvor lang tid kan en reklame købes for (3 mdr. 6 
mdr. 12 mdr.?). Hvad skal prisen være. Skal det være GIF 
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hovedforening som kan sælge eller skal det også være afdelingerne. 
Skal reklamen sælges til alle 3 skærme eller kun til de enkelte? 
Skal der betales administrationsbidrag til hallen? 

b) Strategiplan 2025 opstart handlingsplan. 
Udskydes til næste møde.  

 
6. Punkter til næste møde 

 
a) Infoskærm – sponsor reklamer 
b) Strategiplan 

   
 

7. Eventuelt  
 

a)  
 

8. Næste møde 
 

22. marts kl. 19:00 Generalforsamling i Ramsø Hallens mødelokale. 


