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Bestyrelsesmøde  
den 17. maj 2022 kl. 19:00 

Ramsø Hallens billardlokale 

Før mødet starter skal bestyrelsen konstitueres. 
 
Konstituering:  
Formand: Henrik Hedegaard 
Næstformand: Marianne Frandsen 
Kasserer: Edgar Rasmussen 
Sekretær: Hanne Roslyng-Stilou 
 
Henning tjekker, at alle har adgang til OneDrive. Hvis ikke man er på, sender Henning mail med 
et link. 
 
 

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

2. Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste møde. 
Ad Wannasport: det bør være klar til at gå i drift efter sommerferien. Der kan være en 
udfordring i forhold til nøglesystem, da kommunens og hallens Saltosystem måske ikke 
er samme version. Det kan betyde, at samtlige ca. 420 nøglebrikholdere skal have 
opdateret deres nøgle.  
Pokalskab: Henning har kontaktet et par tømrere, men der sker ikke så meget. Henning 
kontakter Lars Nørredal.  

 
3. Økonomi – opfølgning april akk. 

Sidste års overskud blev tilladt overført (540.960).  
Varme: der er krediteret godt 23.000 pga. for meget i à conto betaling.  
Pga. de høje energiudgifter besluttedes det at forhøje budgettet med 37.500 til el og 
12.500 til varme, således at det budgetterede overskud reduceres med 50.000.  
Etablering af repos: der var afgivet tilbud på 190.000 (Hans Henrik Schmidt) (uden 
stole). Henning har efterfølgende skrevet til Jersie Totalbyg vedr. tilbud – Ditlev har ikke 
svaret. Henning indhenter et alternativt tilbud.  
 

4. Orientering / meddelelser fra: 
 

a. Formand 
 
-  intet at bemærke 

 
 

b. Halinspektør 
 
- Orientering daglig drift: 
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Bestyrelsesmøde  
den 17. maj 2022 kl. 19:00 

Ramsø Hallens billardlokale 

Henning takkede for opmærksomheden ved sin fødselsdag 
Mødelokalet er malet. Nu mangler blot nye vinduer og gardiner, før lokalet er helt 
færdigrenoveret.  
1. juni afholdes valg i hal 3; for første gang er valget flyttet fra skolen til hallen.  
Det nye Idræts- og Kulturudvalg har været på besøg. De har været på rundtur i 
kommunens haller og gav udtryk for, at Ramsø Hallen er kommunens flotteste hal. 
Poul Knopp har også været på besøg. 
Maling af hal 1: Spærene males blå (samme blå som dørene). Loftet males hvidt. 
Status på fritidsstrøget: arbejdet er færdigmeldt, men synes absolut ikke færdigt. 
Der mangler f.eks. fliser på østsiden af hallen + beplantning samt opstregning af 
bl.a. basketbane. Skaterbanen ønskes støjdæmpet eller flyttet – naboerne er 
meget belastet af støj fra banen, da den er hul.  
 

c. Bestyrelsen i øvrigt 
 
Nyt fra foreningerne: 
Fodbold og håndbold: intet nyt 
Gymnastik: har afholdt opvisning, ny formand (Gry Svendsen), flere hold træner til 
diverse sommerstævner, Grevinderne skal afholde udtagelse og camp i juni  
GIF: er kontaktet af AD Media/Klubfilm, som gerne vil lave promoveringsfilm om 
foreningen/afdelingerne 
Billard: arbejder på at få ekstra licenser. Har netop oprettet hjemmeside 
www.ramsøbk.dk 

 
5. Til drøftelse og beslutning 

 
a) Infoskærm – sponsor reklamer 

Primær fokus skal være på foreningerne og deres aktiviteter. Folk står ofte og 
kigger på aktivitetsoversigten (hentet fra Foreningsportalen) + børnene er rigtig 
glade for at se billeder fra deres aktiviteter. Louise opfordrer på næste GIF-møde 
foreningerne til at levere infomateriale til Henning (helst i PowerPoint format eller 
billeder, der ligger ned). Ønsker en forening at medtage en sponsorreklame kan 
det godt lade sig gøre, men helst i en begrænset periode, og det må procentuelt 
ikke fylde for meget. 

b) Strategiplan 2025 – udarbejdelse af vision 
Drøftelse af om hallen skal gå ind i arrangementer som f.eks. foredrag og 
koncerter. Det skal vi ikke, men derimod understøtte, at lokalerne er anvendelige 
til formålet, f.eks. at der er tilstrækkeligt stole og lydanlæg. Bestyrelsens primære 
opgave er at drifte hallen og sørge for, at der er gode rammer for et aktivt 
forenings- og fritidsliv.  
Hallen fylder 50 år i 2025 – vi forbereder en fejring til den tid. 

 
6. Punkter til næste møde 

 
a) Intet 
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7. Eventuelt  
 

a) Forretningsorden samt ledelsesinstruks underskrevet 
 

8. Næste møde 
 

Tirsdag 21. juni kl. 19:00 i Ramsø Hallens mødelokale. 


