Referat
BESTYRELSESMØDE
Onsdag d. 08. april 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)
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X

Afbud
X
X
X

X
X
X
X
X

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøder
 Bestyrelsesmøde d. 18. Februar 2015
Godkendt.

2. Orientering fra forretningsudvalget
Generalforsamling d. 22. april 2015 kl. 19.00 – Indbydelser er sendt ud d. 30. marts 2015.
Indbydelsen sendes til suppleanterne.

3. Orientering fra idrætsinspektøren
 Budget:
Regnskab 2015 – Status pr. 30. marts. Bilag vedhæftet. – Ingen bemærkninger til budget der er
som forventet på denne tid af året.
Forslag til ændringer i indtægtsmuligheder for budget 2015. – Enhedspriser for offentlig adgang
til Svømmeland er stadig i spil sammen med Kommunens budgetbehandling.




Anlæggets drift
Nyetablering og istandsættelse
Etablering af regnvandledning fra Gymnastikhuset. – Gået i gang mandag.
Flisebelægning på P-Plads foran Hallerne. – Færdiggjort
Strandhåndbold – TMS ønsker at der etableres en bane til afvikling af strandhåndbold. I maj-juni
trænes der på beachvolleybanerne. Mulighed for tilskud fra DHF EM-fond.
Der er ønsker om at der etableres et areal med udendørs styrkeredskaber syd P-pladsen foran
hallen. Der udarbejdes forslag i løbet af foråret for hele området ud for administrationen.



Reklameudvalget



Svømmeland

Reklamesalg i Svømmeland – Intet nyt.
Udskiftning af saunaer – Forventes at blive udført uge 25 og 26. Svømmeland vil være i drift
under udskiftningen.
Genopretning tag og flisebelægning – Der afventes en nærmere gennemgang af behovet for
udskiftning.
Aktivitetstilbud Svømmeland fremadrettet. Der arbejdes på at lave et ”Fitness Svømmeland”
tilbud til offentlige brugere.
Svømmeklubben søger tilladelse til fotooptagelser i egen klubtid – Sagt ok hvor det kun er
klubbens medlemmer der er i hallen. Klubben skal selv sikre sig at medlemmerne er indforstået
med at der filmes.
Svømmeklubben har et ønske om depotplads til udendørs styrkeredskaber. Behov og muligheder
tages op i en dialog med Svømmeklubben.
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Svømmeklubben ønsker ændre klubtider i nye sæson. Kim og Karl-Åge tager en snak med
Svømmeklubben. Indtjeningen i offentlig åbningstider skal fastholdes.

4. Orientering fra samarbejdspartnere:
 Ringsted Idrætsunion.
 Ringsted Idrætsforening.
Der er generalforsamling d. 16. april.
5. Inden- og udendørsaktiviteter
6. Vision og handlingsplaner
Helhedsplan etape 2 – Der arbejdes på en opdatering af analysen over idrætsfaciliteter og behov
fra 2009.

7. Eventuelt
Besigtelsestur – Maribohallerne og Ny Svømmehal i Nakskov
Var en god inspiration til fremtidens udfordringer på Ringsted Sport Center.
Bestyrelsesmøde onsdag d. 22. april kl. 18.00
Generalforsamling onsdag d. 22. april kl. 19.00
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