Referat
BESTYRELSESMØDE
Onsdag d. 2. marts 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
X
X
X
X
X
X

Afbud

X
X
X
X

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøder
 Bestyrelsesmøde d. 20. januar 2016
Godkendt og underskrevet

2. Orientering fra forretningsudvalget
Fu har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde
MAterialet til generalforsamlingen d. 20. april 2016 blev gennemgået.

3. Orientering fra idrætsinspektøren
 Budget:
Budget 2016 – Status pr. 29. februar. Resultaterne for januar-februar blev gennemgået.
Indtægterne på Svømmeland er en vigtig faktor for det samlede regnskab.



Anlæggets drift
Forpagter Café Forni’s. Tilfreds og har nogle planer bl.a. Pizza ovn. Planer for ændringer på
serveringsområdet. Ændringer vil løbe op i ca. 100.000 kr. – Godkendt. Gl. køkken ved
mødelokaler 1-3 vurderes og vi får et overslag ved evt. brug af dette igen. I Pavillonen overvejes
det hvad der skal til for at dette kan anvendes som modtage køkken.



Nyetablering
Revitaliseringsprojekt i Anlægspavillonen. Der er afsat 500.000 kr. til projektet der omfatter nyt
mødelokale i scenerum, reck til ophængning lys, mørklægning af scenerum og sal,
adskillelsesvæg m.v.
Ringsted Sport Center står for at udskifte termostater i hele Pavillonen for at kunne styre varmen
bedre end det er muligt pt.



Reklameudvalget
Salg af reklamer skærme fremadrettet. Intet møde pt. Der holdes møde inden næste
bestyrelsesmøde.



Svømmeland
Ny medarbejder starter op d. 1. marts, har arbejdet som VVS blikkenslager og bor tæt på
Svømmeland.
Nye priser pr. 1. januar. Har ikke givet de store udfordringer.
Genopretning tag og flisebelægning. der skal udtages nye trækprøver for en bedre vurdering af
tilstanden, vedhæftning på alle fliser over vand i Svømmeland.
Lysstyring her er der rykket for at få del klargjort.
Storskærm i Svømmeland er sat op og fungerer.
Infrarød sauna arbejdes der videre med, bestyrelsen hører nærmere.

Ringsted Sportcenter

24. februar 2016

Side 1 af 2

Referat
BESTYRELSESMØDE
Projektgruppe Ringsted Sv. Land og Svømmeklub – Afdækning og analyse af udnyttelsE.
Samarbejdsmuligheder fremadrettet drøftes på kommende møder. Første møde d. 14. marts 2016
kl. 07.30.
Jørgen Ellekjær spurgtE til nyt adgangskontrol. Planen er at sætte det op i juni måned, der laves
inden opsætning en afprøvning af dette for at sikre at systemet er køreklart og der er undervist i
brugen af det inden endelig opsætning.

4. Orientering fra samarbejdspartnere:
 Ringsted Idrætsunion.
Repræsentantskabsmøde d. 23. februar.



Ringsted Idrætsforening.
Intet.

5. Inden- og udendørsaktiviteter
Intet.

6. Vision og handlingsplaner
Facilitets og kapacitets analyse i efteråret 2015.
Per Vinding er, som formand for Ringsted Sport Center deltager i følgegruppen.
Intet nyt fra følgegruppen..

7. Eventuelt
Mødedatoer 2016
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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