Referat
Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 09. april 2014 kl. 17.00
Ringsted Sportcenter – 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)
Kim Olander Hansen (KOH)

Til stede
X
X
X
X
X
X

Afbud

X
X
X

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøder
 Bestyrelsesmøde d. 12. februar 2014
Referat godkendt.

2. Orientering fra forretningsudvalget
Nye skilte på Ringsted Sportcenter
Beskrivelse af muligheder i Svømmeland
Skærm til reklamer er sat op, men ikke opdateret med software
Generalforsamling d. 23. april. Kl. 19.00 blev gennemgået.
Helhedsplanen præsenteres på generalforsamlingen.

3. Orientering fra idrætsinspektøren
 Budget:
Budget 2014 – Status pr. 01. januar 2014.
De vigtigste tal blev kommenteret: stort beløb. retur på vand for fra de sidste to år. Budgettet er
øget til drift af Gymnastikhuset.
Forbrugstal for 1. kvartal er på 19%, med kvartalsgennemsnit på 25%. Skulle reguleringer i
forbrugstallene for energi og drift af gymnastikhuset.
Forventet underskud på 2013 driften på 71.694 kr.
Reklamebudgettets indtægter bruges til forbedringer af foreningernes brug af Ringsted
Sportcenter.



Anlæggets drift
Regnvandledning gennem det udendørs anlæg
Status – Færdigt og afleveret og der er eftersået.
Vandskade Gymnastikhuset
Junkers har set på skaden og og som anført har gulvet lagt sig igen, men med større revner mellem
stavene på langs. Vi afventer udviklingen.
Vandskade i skydekælder
Udbedret skader og varmeflade udskiftet. Der er sat nye vægge op i selve skydelokalet, udført af
skydeklubben, RS har betalt materialerne. Der er lagt linoleum på gulvet i opholdslokalet.
Ringsted Kommunes rengøringsanalyse i forb. Med nyt udbud.
Der er igangsat en analyse af alle institutioner i hele Ringsted Kommune, herunder Ringsted Sport
Center.
Navnet Ringsted Sportcenter ??
Navnet vil fremover være ”Ringsted Sport Center” og stå i logoet som ”ringsted sport center”
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Ringsted Sportcenter

11. april 2014

Side 1 af 2

Referat
Bestyrelsesmøde
Renovering af toiletter i gang ved hal B
Næsten færtdig, dørene mangler at blive malet.

Reklameudvalget
Reklamer på Ringsted Sport Center blev drøftet, herunder regulativet.
Vagn spurgte til fordeling af midlerne for 2013. Der var ikke noget til fordeling.



Svømmeland
5-års gennemgang
Sauner rådne. Der er igangsat indhentning af tilbud fra LML Sport. Det er en del af garantisagen.
Renovering eller udskiftning af startskamler
På plads til alles tilfredshed.
Udskiftning/Renovering – Adgangssystem
Der er igangsat en afklaring af hvilket system og hvordan det skal foregår.
Ændring af ordensregler i Svømmeland
§4 ændres fra ”Børn under 4 år skal være under opsyn af en voksen, der er afvasket, i ført badetøj
og går med i vandet” TIL ”Børn under 6 år osv…..”.
§5 Ændres fra ”Børn fra 4 og under 8 år skal være ledsaget af en voksen, der har tilsynspligten” til
Børn fra 6 og under 8 år osv…..”
§7 ændres fra ”I den skolepligtige alder skal piger klæde om i dameomklædningen og drenge i
herreomklædningen” til For børn over 6 år gælder, at piger skal klæde om i dameomklædningen
og drenge i herreomklædningen”.
Personalesituationen
Der er offentliggjort en jobannonce for livredder og der er modtaget 27 ansøgninger.

4. Orientering fra samarbejdspartnere:
 Ringsted Idrætsunion.
Intet



Ringsted Idrætsforening.
Generalforsamling og Kurt Elfving genvalgt og der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling
for valg at nyt bestyrelsesmedlem.

5. Inden- og udendørsaktiviteter
Intet

6. Vision og handlingsplaner
Der er lagt op til møde med kultur- og trivselsudvalget 22. maj 2014. Per Vinding og Karl-Åge
Søltoft deltager i mødet.

7. Eventuelt
Næste ordinære møde d. 23. april 2014 kl. 18.00 – Efterfølgende generalforsamling kl.
19.00
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