Referat
BESTYRELSESMØDE
Onsdag d. 14. Januar 2015 kl. 17.30
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

Afbud

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøder
 Bestyrelsesmøde d. 12. November 2014
Godkendt

2. Orientering fra forretningsudvalget
Intet

3. Orientering fra idrætsinspektøren
 Budget:
Regnskab 2014 – Status pr. 14. januar
Regnskab blev gennemgået og viser et resultat på 7.000 kr. i underskud.. Økonomien er
tilfredsstillende.



Anlæggets drift



Nyetablering og istandsættelse

Ikke det store at berette, men væksten er gået i stå i Svømmeland.
Etablering af solafskærmning mod syd i Gymnastikhuset – Færdigt
”Renovering” bygning med omkl. 9-11 – Færdigt
Gymnastikhuset kloak- og regnvandsafløb – Er sat i gang.



Reklameudvalget
Oprydning af reklameaftaler/Skilte – Under udarbejdelse, gøres af personalet fra stillads.
Reklamesalg i Svømmeland – Forskellige muligheder for tiltag undersøges.



Svømmeland
Udskiftning af saunaer – Det er godkendt at saunaerne skiftes. Typen bliver en sauna med
ventilation så bygningsdelen ikke beskadiges af fugten.
Genopretning tag og flisebelægning –Genopretning af tag er afsluttet, græs ud for nordsiden af
Svømmeland reetableres når vejret er til det. Der er afsat 471.000 kr. til bl.a. reparation af
flisebelægning og udbedring af problemer med lysstyring i bassinrummet.
Aktivitetstilbud Svømmeland fremadrettet – Kunne være fælles infrarød sauna, dampbad/-kabine.
Tilbud til forskellige grupper – herunder de ældre. Formanden foreslog at FU arbejder på et oplæg
til de fremadrettede aktiviteter i Svømmeland.
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4. Orientering fra samarbejdspartnere:
 Ringsted Idrætsunion.
Repræsentantskabsmøde d. 17. februar.



Ringsted Idrætsforening.
125-års jubilæum i februar 2015.

5. Inden- og udendørsaktiviteter
Indendørs. Der er tilfredshed med renoveringen af Hal C. Der er dog problemer med lyset.
Udendørs. Lystavle ved kunstgræsbaner er brændt, der opsættes ny lystavle.

6. Vision og handlingsplaner
Helhedsplan etape 2 – Karl-Åge til møde d. 22. januar 2015 hos kommunen med deltagelse af
DGI.

7. Eventuelt
16. januar 2015 kl. 18.00 på Sørup Herregård ”Nytårsparole” – Vi mødes alle med ledsager til en
hyggelig aften.
Besigtelsestur – Maribohallerne og Ny Svømmehal i Nakskov – Forslag d. 7. marts 2015.
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