Referat
BESTYRELSESMØDE
Onsdag d. 20. maj kl. 18.15
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

X

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøder
 Bestyrelsesmøde d. 22. april 2015
Godkendt.

2. Orientering fra forretningsudvalget
Ordinær og ekstraordinær Generalforsamling 2015, bestyrelsen konstituerer sig med:
FU = Per Vinding og Leon Johansen
Reklameudvalg = Per Vinding, Leon Johansen og Vagn Petersen

3. Orientering fra idrætsinspektøren
 Budget:
Regnskab 2015 – Status pr. 30. april. Budget og regnskab blev gennemgået, som tallene er pt.
viser budgettet et forventet overskud på ca. 140.000 kr.
Forslag til kommunale budget 2016-19 i høring
Rinsted Sport Center skal selv sørge for yderligere indtægter. Leon nævnte at der er lagt op til at
Biblioteket sammen med Ringsted Sport Center søger på et trivialiseringsprojekt af Pavillonen.
Biblioteket er, efter at borgerservice er flyttet til dertil, blevet begrænset i deres muligheder for at
afholde arrangementer og det vil med projektets realisering blive muligt at afholde disse i
Pavillonen.



Anlæggets drift
Afklaring af grænserne for Ringsted Sport Center forpligtigelser vedligehold udendørs.
Spørgsmålet går på arealet mellem cykelsti og anlægsvej. Det er pt. uafklaret.
Beach Håndbold – er sat på standby.




Nyetablering og istandsættelse
Reklameudvalget



Svømmeland

Fremtidigt salg af reklamer i Ringsted Sport Center – Intet nyt.
Udskiftning af saunaer. Der er lagt op til at dette sker i uge 33 og 34. Der indhentes 3 tilbud på
den ønskede type saunaer.
Genopretning tag og flisebelægning. Taget er udført, mangler lige enkelte dele, bl.a. er der råd i
en af limtræsdragerne. Flisebelægningen flækker mange steder. Der foretages trækprøver i uge 26.
Det forsøges etableret uden lukning af Svømmeland.
Lysstyring er fra starten lavet forkert, men forbedres nu, men det er ikke nogen enkel løsning.
Svømmeklubben ønsker om ændrede klubtider og der er lagt op til at,
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- Sv. Klubben for adgang tirsdag og fredag fra kl. 20-21 med 4 baner og kl. 21-22 hele det store
bassin.
- Sv. Klubben får de ”gamle” svømmetider søndag kl. 16-18 tilbage.
- Sv. Klubben afholder familiedage indeholdt i tiden søndage kl. 16-18, men får mulighed for 3
gange i løbet af året at benytte Svømmeland søndage kl. 16-20 til andre arrangementer.
- Sv. Klubben får permanet 2 baner i forbindelse med morgensvømning tirsdag og torsdag.
Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Svømmeklubben og Ringsted Sport Center.

4. Orientering fra samarbejdspartnere:
 Ringsted Idrætsunion.
Intet



Ringsted Idrætsforening.
Intet

5. Inden- og udendørsaktiviteter
Intet.

6. Vision og handlingsplaner
Idrættens Analyse Institut er hyret til at stå for en ”Facilitets og kapacitets analyse” i efteråret
2015

7. Eventuelt
Mødedatoer 2015-16
2015
Onsdag d. 02. september kl. 17:30
Onsdag d. 11. november kl. 17:30
2016
Onsdag d. 13. januar kl. 17:30
Fredag d. 15. januar kl. 17:30 - Nytårstaffel
Onsdag d. 02. marts kl. 17.30
Onsdag d. 06. april kl. 17.30
Onsdag d. 20. april kl. 18:00
Onsdag d. 20. april kl. 19:00 - Generalforsamling
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