Referat
BESTYRELSESMØDE
Onsdag d. 10. April 2013 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
X

Afbud
X

X
X
X
X
X
X

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøder
 Bestyrelsesmøde d. 06. Februar 2013
Referat godkendt

2. Orientering fra forretningsudvalget
 Generalforsamling d. 24. april kl. 19.00
Gennemgang af dagsorden sendt til foreningerne og listen over foreninger der er berettiget til at
deltage på Generalforsamlingen.

3. Orientering fra idrætsinspektøren
 Budget:
Budget 2013 .- Gennemgang af budget 2013, som ligger godt i forhold til tidspunkt på året.
Beslutning om stålhal og finansiering tages op på møde i begyndelsen af september.



Anlæggets drift
Maskinhal ved Stadion. Se budgetbehandling. Der søges byggetilladelse til stålhal med placeting
ved stadion.
Græsklipning. Maskiner leveres indenfor den næste uge.
Ny varmecentral og strålevarme i hal B og hal C er under opstart og forventes færdig i juni
måned.
Konflikthåndteringskursus personale. Alle medarbejdere deltog i et kursus om hvordan du undgår
konflikter i forhold til brugere af Ringsted Sportcenter.



Nyetablering og istandsættelse
Gymnastikhuset – Forventes færdig til medio juni måned. Der har været en diskussion af en række
punkter omkring placering af bl.a. ribber. Økonomien ser fornuftig ud pt.



Reklameudvalget
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Reklameudvalget fortsættes det næste år og derefter gøres der status over fremtiden for
reklameudvalget. Karl-Åge kommer med oplæg til hvorledes der kan etableres reklamer ved
kunstgræsbanerne og en pylon ved Stadionhuset.



Svømmeland
5-års gennemgang – Det må påregnes at undervisnings- og varmtvandsbassin skal lukkes 4-5 uger
i slutningen af maj og i juni måned.
Blødgøringsanlæg til brusevand i Svømmeland – Etablering er igangsat.

4. Orientering fra samarbejdspartnere:
 Ringsted Idrætsunion.
 Ringsted Idrætsforening.

5. Inden- og udendørsaktiviteter

7. Vision og handlingsplaner
 Helhedsplan
Der indkaldes til møde onsdag d. 17. april kl. 18.00 hvor eneste punkt er Helhedsplanen.
Kort oplæg til brug for mødets indhold og den udarbejdede Helhedsplan i forbindelse med
Byggeriet af Gymnastikhuset sendes ud til bestyrelsen.

8. Eventuelt
Cafeteriaforpagtning skal fornyes d. 30. juni 2013. Økonomiske tal føres op til dags dato i forhold til
de fremskrivningsindeks der er fastlagt i den nuværende kontrakt. Der indstilles til at den nye
aftaleperiode bliver 4 år med mulighed for forlængelse 2 x 1 år.

Næste møde er d. 24. april 2013 kl. 18.00 i VIP-lokalet og generalforsamling samme dag kl.
19.00 i lokale 2+3
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