Referat
BESTYRELSESMØDE
Onsdag d. 13. Nov. 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
X
X
X
X
X

Afbud

X
X
X

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøder
 Bestyrelsesmøde d. 11. Sept. 2013
Referat godkendt.
2. Orientering fra forretningsudvalget
Møde d. 9. oktober i forretningsudvalget. Turen til Vejen d. 23. november er nu klar.
Ringsted kommune følger op på garantien vedrørende 5 års gennemgangen af
Svømmeland. Der bliver 20 elever på Idrætsakademiets bosted på Østre Parkvej. Der
skal nedgraves regnvandsledning ned over Dyrskuepladsen, mellem bane 4 og
fodboldhuset for tilslutning til den allerede etablere regnvandsledning ved
Kærhavestien. Ringsted Festival får stillet bane 8 og Dyrskuepladsen til rådighed for
camping ved arrangementet, øvrige dele af Ringsted Sportcenter friholdes for
camping.
3. Orientering fra idrætsinspektøren
 Budget:
Budget 2013.- Status pr. 1. Nov.
Årsresultatet peger på et underskud på 707.000 kr. Der skal dog tages højde for de
tabte indtægter og ekstra udgifter ved lukningen af Svømmeland december 2012 og
juni 2013 i forbindelse med 5-årsgennemgangen. Det viser, at der er balance i
regnskabet. Øvrige budgetposter blev gennemgået. Der kommer et tilbud på
opgradering af adgangssystemet i Svømmeland.
 Anlæggets drift
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Gymnastikhus – Taget i brug. Der mangler reetablering af lys fra fodboldhuset til
Gymnastikhuset.
Portal stadion – Færdig og er modtaget med stor tilfredshed af brugerne
Vedligehold udendørs anlæg – RS har selv stået for græsklipningen i 2013 og det er
gået rigtig godt.
Regnvandledning gennem det udendørs anlæg – Forventes igangsat i vinterperioden.
Det bliver nødvendigt at fælde 3-4 træer for at få placeret ledningen bedst muligt i
forhold til fodboldbanerne.
Ringsted Festivallens fremtidige brug af udendørs arealer på RS – Kommunen har
begrænset bruge af udendørs arealerne til bane 8 (gl. Stadion) og Dyrskuepladsen.
Der er indgået en aftale med firma omkring etablering af renovationssystem der skal
give en hensigtsmæssig sortering af affaldet. Firmaet får 50% af den konstatere
besparelse, betales når besparelsen er konstateret.
 Nyetablering og istandsættelse
Maskinhus – Udskydes til 2014
 Reklameudvalget
Reklamer på kunstgræsbaner sælges til en start for enden af banerne mod
Dyrskuepladsen og Stadionbygningen, men ikke mod anlægsvej.
Reklamesalg – Kontrakt Danske Bank er pt. ikke modtaget til fakturering.
 Svømmeland
Adgangssystem opgradering - Der kommer et tilbud på opgradering af
adgangssystemet i Svømmeland.
Ringsted Svømmeklubs adgang til klublokaler – Der er etableret en dør til
mellemgang med adgang fra forpladsen til Svømmeland, skulle opfylde ønskerne om
adgang til klublokalerne for Svømmeklubben. Brandinspektøren skal ind over for at
der kan etableres de nødvendige skilte, låse således at der sikres de nødvendige
nødudgange.
4. Orientering fra samarbejdspartnere:
 Ringsted Idrætsunion.
Bestyrelsesmøde d. 14. november 2013. Jubilæum i 2016.
 Ringsted Idrætsforening.
5. Inden- og udendørsaktiviteter
Fordelingen af tider på kunstgræsbanerne fungerer godt.
Vigtigt at når der er klager over bl.a. personalets indsats, så skal dette straks
formidles til idrætsinspektøren.
6. Vision og handlingsplaner
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Helhedsplan – Fokus på behov, herunder Kampcenter – Skal tilføjes helhedsplanen.
7. Eventuelt
Bestyrelsens besigtigelsestur d. 23. November til Vejen Idrætscenter

Næste møde d. 11. december 2013
(kombineres med Julefrokost hvor partner inviteres med, vi vender tilbage med nærmere
info senere)
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