Referat
BESTYRELSESMØDE
Onsdag d. 14. November 2012 kl. 17.00 i VIP lokalet
Deltagere:
Vagn Petersen (VP)
Leon Johansen (LJ)
Jørgen Ellekjær (JE)
Jan Larsen (JL)
Per Vinding (PV)
Hans Erik Schacht (HES)
Karsten Trampedach (KT)
John Hansen (JH)
Karl-Åge Søltoft (KÅS)

Til stede

Afbud

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøder
 Bestyrelsesmøde d. 05. september 2012
Godkendt
2. Orientering fra forretningsudvalget
Har haft møde d. 24. oktober 2012
3. Orientering fra idrætsinspektøren
 Budget:
Budget 2012 Status
Forventes at budget går stort set i nul, dog kan en delvis lukning af Svømmeland (5-års
gennemgang) i december betyde at der bliver et minus på 100-200.000 kr. på grund af manglende
indtægter i perioden.



Anlæggets drift
Ekstra tilskuerpladser hal A – forslag TMS – TMS har trukket forslaget, ikke pt. gennemførligt.
Insourcing af græsklipning boldbaner – Der er overvejelser om at RS selv står for græsklipning
af boldbaner. Investeringen vil være i størrelsesorden 300.000 kr. med en øget årlig driftsudgift på
ca. 70.000 kr., det giver en tilbagebetalingstid på 2 år. Der fremsættes en kalkulation og
indstilling til næste bestyrelsesmøde.



Nyetablering og istandsættelse
Gymnastikhuset – Status – Byggeriet forløber efter planen. Hvis vinteren ikke byder på de store
udfordringer forventes byggeriet færdigt i løbet af maj 2013. Der skal etableres et nedsænket
aflastningsareal til at aflaste kloaksystemet ved meget store regnmængder. Endelig placering er
aftalt meldt ud i løbet af december 2012. Der lægges op til at Gymnastikhuset kobles på Ringsted
Sportcenters CTS-system.



Reklameudvalget
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RS reklamekoncept – Oplæg til nyt reklamekoncept blev gennemgået og der var enighed om at
forslaget blev taget op til drøftelse og evt. beslutning på næste bestyrelsesmøde.



Svømmeland
5-års gennemgang – Det bliver nødvendigt at lukke og tømme vand af varmtvands,
undervisnings- og soppebassin med start d. 3. december og det forventes at disse bassiner kan
åbnes igen d. 28. december. I perioden skal entreprenøren udbedre de skader/mangler der er på de
pågældende bassiner, samt andre skader/mangler i Svømmeland, bl.a. saunaer. Det store bassin vil
være åbent i perioden, der kan blive enkelte dage hvor hele Svømmeland må lukkes, men dette er
ikke afgjort pt. Det betyder at brugere i store bassin kan benytte dette samt at offentlige
åbningstimer vil være uændrede med de begrænsninger lukning af de 3 mindre bassiner medfører.
Forventes at der vil være et indtægtstab i december på 100-200.000 kr.
Blødgøringsanlæg til brusevand i Svømmeland – Gennemføres i 2013, evt. undersøges det om et
kalkspaltningsanlæg kan løse problemet med de store kalkaflejringer i brusere og på
flisebelægninger.
Ordensregler – Tilpasning § 7 – Brug af mobiltelefoner, foto- og videokamer…. § 7 ændres til
”Brug af mobiltelefon, foto og videokamera er ikke tilladt i omklædnings- og baderum samt i
svømmesalene uden tilladelse fra lederen af Ringsted Svømmeland.”

4. Orientering fra samarbejdspartnere:
 Ringsted Idrætsunion. – Ingen kommentarer
 Ringsted Idrætsforening. – Ingen kommentarer
5. Inden- og udendørsaktiviteter – Ingen kommentarer

7. Vision og handlingsplaner
 Status handlingsplaner - Gennemgået
 Helhedplan – Fokuspunkt Fritids- og Idrætspolitik 2013 i Ringsted Kommune –
Mangler en klar udmelding på omfang og retning af arbejdet med en udviklingsplan
for Ringsted Sportcenter (helhedsplan) fra forvaltningen. Bestyrelsen vil tage
helhedsplanen op til gennemgang, vurdering og fremsætte forslag til en prioritering af
udviklingstiltagene som skitseret i helhedsplanen.
8. Eventuelt
 Besigtigelsestur bestyrelsen
Der lægges op til at der laves en tur til Fodboldlegeland i Næsby ( www.loafonden.dk/nyheder/pressemeddelelser/pressemeddelelser-2009/pm2009/fodboldlegeland-afloeser-graesoerken-paa-fyn ) og til Vissenbjerghallerne
(www.loa-fonden.dk/nyheder/pressemeddelelser/pressemeddelelser-2011/pm-

Ringsted Sportcenter

20. november 2012

Side 2 af 3

Referat
BESTYRELSESMØDE
2011/vissenbjerg-faar-idraetshal-med-dagligstue-og-terrasse ) Begge steder har
gennemført og har gang i nogle spændende projekter.
Det er aftalt at turen lægges på lørdag d. 26. januar 2013 og at der holdes et
bestyrelsesmøde i forbindelse med turen. Det må påregnes at turen vil lægge beslag
på hele dagen.
Næste møde er d. 26. januar 2013 – Besigtigelsestur til Fyn.
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