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1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøde d. 08. februar 2017
Godkendt og underskrevet.

2. Orientering fra forretningsudvalget
Generalforsamling 19. april 2017
De foreninger der benytter Ringsted Sport Center har fået tilsendt Dagsorden, liste over foreninger
der er brugere af Ringsted Sport Center og Stemmeberettede foreninger som er foreninger der er
brugere af Svømmelands, udendørs faciliteter, indendendørs og Svømmelands faciliteter.
Der er indhentet accept fra dirigent til valg på generalforsamlingen.

3. Orientering fra idrætsinspektøren
 Budget:
Budget 2017 – Status pr. 31. marts – Det er tidligt på året og derfor ikke entydigt hvor årets
resultat vil havne, men som det ser ud nu vil budget og regnskab hænger sammen. Det er især
indtægter fra Svømmeland som er svær at vurdere da meget afhænger af sommerens besøg i
Svømmeland.



Anlæggets drift
General orientering



Nyetablering
Hegn kunstgræsbaner i forb. Støjreduktion. Der ligger muligheder for at opsætte et fangnet af
nylon i hegnet mod nord ud mod Anlægsvej, at fjerne eksisterende hegn og etablere hegn til
sikring af at der ikke er gennemgang bag målene eller at komme sand i nuværende stolper for på
denne måde at dæmpe lyden når disse kommer i svingninger. Vi prøver det sidste forslag inden at
vi evt. etablerer forslag to.



Reklameudvalget
Der er bevilget en mobil måltavle der kan benyttes på både græs- og kunstgræsbaner. Derudover
er der bevilget et udendørs lydanlæg. Beløbsstørrelse 50.000 kr. som tages af reklamebudgettet.



Svømmeland
Timefordeling klubber sæson 2017-18. Ringsted Svømmeklub har ønsket at få udvidet deres
timer i Svømmeland hvad der vil gøre indhug i timer og tidspunkter afsat til offentlig svømning.
Tilbagemeldingen fra Ringsted Sport Center er at skal der ændres på den offentlige svømmetid
kan Ringsted Sport Center ikke selvstændigt tage stilling til dette, men henviser til at de afsatte
tider til offentlig svømning er en politisk beslutning. Ringsted Svømmeklub har fået mulighed for
at udnytte tiden kl. 21-22 som de var tildelt sidste år, men som de ikke gjort fuldt brug af.
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Flisebelægning – Ejendomsstaben har besluttet at skifte rådgiver og det betyder at der ikke vil
blive igangsat udskiftning af fliser i omklædningsrum før og i løbet af sommerferien.
General orientering

4. Orientering fra samarbejdspartnere:
 Ringsted Idrætsunion.
 Ringsted Idrætsforening.
5. Inden- og udendørsaktiviteter
6. Vision og handlingsplaner
Helhedsplanen – Der er lagt op til at byrådet ønsker at få belyst to muligheder for udbygningen af
Ringsted Sport Center. De to muligheder er sendt ud separat til bestyrelsen.

7. Eventuelt
Mødedatoer 2017
19. april kl. 18.00 Bestyrelsesmøde
19. april kl. 19.00 Generalforsamling

Ringsted Sportcenter

12. april 2017

Side 2 af 2

