Referater
BESTYRELSESMØDE
Onsdag d. 02. november 2016 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

X
X

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøder
 Bestyrelsesmøde d. 28. september 2016
Godkendt

2. Orientering fra forretningsudvalget
Ikke afholdt møder siden sidst

3. Orientering fra idrætsinspektøren
 Budget:
Budget 2016 – Status pr. 31. oktober
Det tegner til at regnskabet går i nul i forhold til budgetforudsætningerne.



Anlæggets drift
Tårnet på Pavillonen er repareret på murværk og efterfølgende malet. Der er også sat nye vinduer
i tårnet. Reparation og maling af den øvrige bygning ligger til udførelse i 2017.
TMS har forespurgt på om de i Ringsted Sport Center kan markere de samarbejdsklubber som der
er tilknyttet TMS. Det blev accepteret at de på væggen ind til personalerummet for hallens
personale kan opsætte en tavle hvor de kan præsenterer de aktueller klubber. Design og
ophængningsform skal til godkendes hos Idrætsinspektøren inden ophængning.



Nyetablering
Styrkeredskab er udendørs sat op ved Svømmeland – Projektet er afsluttet og Ringsted Sport
Center andel er bogført under Reklamebudgettet.



Reklameudvalget



Svømmeland

Intet nyt.
Flisebelægning i Svømmeland står til at der i år og de efterfølgende år er afsat 471.000 kr./år til
udskiftning af fliser i bade- og omklædningsrum samt område ved babyomklædning. I 2020 er der
afsat 2,7 mill. Kr. til udskiftning af fliser i bassinrummet. Udskiftningen er planlagt til at gå i gang
i 2017, hvor der startes med Herreomkl. Op mod sommerferien, planlagt til at tage 9 uger. Op
mod juleferien sker en udskiftning af fliser i Handicapomkl. Og i området ved babyomklædning.
Det er planlagt der flyttes rundt på omklædningen og derved at Svømmeland vil kunne fastholde
sine aktiviteter som planlagt.
Trappetårnet står til at blive malet, det nødvendige beløb til dette er accepteret af Vej- og
Ejendomscentret.
Den manglende montering af plader i loft i bassinrum sættes også i gang.
Der findes en løsning på at lys i gangarealerne ikke kan fungere på normal vis, men er nødt til at
stå tændt hele døgnet.
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4. Orientering fra samarbejdspartnere:
 Ringsted Idrætsunion.
Intet nyt.



Ringsted Idrætsforening.
Intet nyt

5. Inden- og udendørsaktiviteter
7. Vision og handlingsplaner
Helhedsplanen. Referat fra mødet forud for bestyrelsesmødet sendes til accept hos de deltagende
foreninger og efterfølgende fremsendes det til Kultur- og Trivselsudvalget.

8. Eventuelt
Næste møder er
14. december kl. 17.30
Mødedatoer 2017
20. januar Nytårskur
22. marts kl. 17.30
19. april kl. 19.00 (Bestyrelsesmøde kl. 18.00)
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