Ringsted, den 28. april 2016
REFERAT GENERALFORSAMLING for Ringsted Sport Center
Onsdag, den 20. april 2016 kl. 19.00 i mødelokale 2 i Ringsted Sport Center.

DAGSORDEN:
Pkt. 1.

Valg af dirigent
Mogens Rasmussen valgt.
Der var 8 stemmeberettede.

Pkt. 2.

Formandens beretning.

Et år er gået siden sidste beretning og meget sket på Ringsted Sport Center, både på godt og ondt
Økonomi: Vi har en rimelig god økonomi på Ringsted Sport Center og lever op til de krav der stilles
fra Ringsted Kommunes side. Det er dog ikke uden sværdslag vi kæmper, da Ringsted kommune
forsøger at tage vores midler til dækning af vedligeholdelse. Vi fik dog afværget denne transaktion i
tide, da vi mener, at vi selv skal kunne reparere de ting, som uvægerligt går i stykker, meget hurtigt
da Ringsted Sport Center bruges intenst over alle ugens dage.
Vi lever også klart op til de indtægter der forlanges i budgettet og ligger pænt foran både i Ringsted
Svømmeland og Hallerne, således giver svømmelandet et provenu på mere end 5 mio. Kr., hvilket
er mere end dobbelt så meget som forventet dengang svømmehallen blev bygget.
Ringsted Svømmeland. Her har vi store problemer med at følge op de dårlige kvaliteter der er
brugt da svømmehallen blev bygget. Entreprenøren er gået konkurs og vi tager nu af de garantier
der er stillet. Der er problemer med lys, som ikke udført efter forskrifter, taget er utæt, store spær
rådner, klinker sidder løse, Saunaer er udskiftet grundet fejlmontering uden ventilation. Jeg syntes
ikke den opfølgning, som de rådgivende ingeniører har lavet er ok. Det kan ikke være rigtigt, at
man ikke har kontrolleret at de kvaliteter, der skal bruges, ikke er blevet brugt. Alt dette går ud over
de brugere, som må vente i ugevis, når bassiner skal tømmes osv. Vi har et dejligt anlæg som fuldt
ud kan matche andre byers tilbud og det skulle gerne fortsætte. Personalet i svømmehallen
arbejder hårdt for at alt skal lykkes og efter en del skriveri i dagspressen om priser og ændringer,
er alt nu faldet på plads og kører med endnu flere kunder end tidligere. Stor tak til Kim Hansen og
hans personale.
Udbygning Ringsted Sport Center: Vi er lidt i vildrede hvad Ringsted Kommune finder på af
mulighed for udvidelse af Ringsted Sport Center, i skrivende stund er der intet kommet frem, hvad
der skal ske. Der er afsat 0,5 mio. kr. til forberedelse til byggeri i 2017-2018 og i alt ca. 30 mio. kr.
Inden byrådsvalget i 2014 lovede politikerne 75 mio. kr. og senere beskåret til 45 mio. kr. for at
ende på 30 mio. kr. lidt af en nedsættelse af beløbet. Det vi mangler er styrketrænings muligheder
for brugerne af Ringsted Sport Center samt gerne en ekstra sal som kan bruges til kampsport, og
andre lignende aktiviteter. Der ligger et forslag fra 2012 hvor dette er med, samt gerne en
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udvidelse af omklædningsfaciliteter, som ikke blev udvidet ved gymnastikhusets ibrugtagning i
2015.
Reklamer:
Vi har brug for at få solgt yderligere reklamer på Ringsted Sport Center og alle brugerne kan med
fordel sælge disse. Der er indgået en aftale at 80 % af indtægten kommer den enkelte forening til
gode, og vi vil i den kommende periode forsøge at optimere dette salg med hjælp fra de foreninger,
som bruger Ringsted Sport Center fast
Cafeen:
Vi har fået ny forpagter. Det ser tilsyneladende ud til at være et særdeles godt valg vi har gjort. Alle
roser de nye tiltag og vi forventer, at der kommer endnu mere. Vi har derfor besluttet, at hjælpe
hvor vi kan, bl.a. med ny salgsdisk, og pizzaovn. Alle har givet udtryk for at maden er helt i top og
vi håber dette forsætter til alles gavn og glæde.
Anlægspavillonen:
Vi står også for en del vedligeholdelse derovre og er sammen med Ringsted Kommunes
ejendomscenter i gang med at reparere og lave nye tiltag Der er lavet fjernstyring af varme, nyt
scenerum samt alm. vedligeholdelse.
Medarbejdere:
Vi, som bestyrelse, vil gerne takke alle medarbejdere med Karl-Åge Søltoft i spidsen, for et godt og
engageret arbejde, altid er der rent og pænt alle steder, vel vedligeholdt, glade og positive
medarbejdere som med smil på læben ordner alt, det er dejligt at se
Jeg vil også takke bestyrelsen for et godt samarbejde, hvor alle er med og kommer med
konstruktive løsninger til gavn for brugerne på Ringsted Sport Center
Pkt. 3.

Anlæggets drift.

Idrætsinspektøren – Årets drift
Økonomi
 Balance i regnskabet med et lille underskud i størrelsesordenen 73.000 kr., dette ud af en
nettoomsætning på ca. 11 mio. Kr. og en bruttoomsætning på ca. 17,5 mio. Kr.
 Der har ikke været det store ”run” på salg af reklamer i de bestående medier. Der arbejdes
på at revitalisere reklamestrategien, hvor foreningerne opfordres til at bruge den
tegningsret de har og den indtjeningsmulighed der ligger. Prislisten er vejledende og kan
forhandles, men skal ind over Ringsted Sport Centers administration til godkendelse for at
sikre en ensartethed i priserne.
 Ringsted Sport Center som et fyrtårn skal også være med at sikre indtjeningen, ikke mindst
Svømmeland og de store turneringer, stævner der afholdes i hallerne.
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Udfordringerne økonomisk bliver at fastholde indtægterne, specielt med den nye
prisstrategi i Svømmeland. Lavere priser og en forenkling skal være med til at sikre
Svømmelands indtjening i et mere konkurrencepræget område.

Vedligehold
Svømmeland
 Byggesag / 5 års gennemgang er reelt ikke afsluttet, men er nu udelukkende Ringsted
Kommunes ansvar, på grund af entreprenørens konkurs. Der efterstår limtræsdrager,
lysstyring og ikke mindst klinker i Svømmeland. Klinkerne skal efter al sandsynlighed
skiftes på alle gangarealer og i omklædningsrummene. Mest påkrævet er
omklædningsrummene, disse kan skiftes mens Svømmeland er i drift. Klinkerne rundt om
bassinerne vil kræve en lukning, men det forventes at det først bliver nødvendigt om 4-6 år.
Der er kommet nye saunaer hvor Svømmeland af eget budget måtte finde ca. 130.000 kr.
for at sikre den rigtige kvalitet.
 Ændret billetstruktur, hvor der har været indsigelser, primært på at der ikke mere er en
særlig pensionistpris, men ellers er der taget godt imod de nye priser og omsætningen er
som forventet.
 Udskiftning af adgangssystem er ved at blive sat i gang, der er gang i en prøveopsætning
og når vi er sikre på, at det fungerer som ønsket, bliver det gamle, nedslidte system
udskiftet.
Idrætshallerne
 Her er der ikke sket de store ændringer, men der hele tiden ting der skal fornys og
forbedres.
 Der arbejdes på LED i gangarealer og foyer.
 Styrketræningsmuligheder er også et stort ønske og der har været tiltag til en etablering,
der dog ikke var økonomi til. Det var en løsning hvor det nuværende depotrum mellem hal
A og B blev inddraget til styrkerum og depot skulle flyttes ud i barakker i tilknytning til hal B.
Gymnastikhus
 RIF gymnastik arbejder på en række nye tiltag omkring lyd og skærm, det hører vi mere til.
Pavillonen
 Der arbejdes med en termostatløsning, der skal sikre en mere stabil temperatur i lokalerne.
 Der arbejdes med et elektronisk låsesystem, således at brugerne kan betjene sig selv i
større udstrækning end det er muligt i dag.
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Der er udfordringer med vedligehold indendørs og ikke mindst udendørs, det sidste skal
afklares i samarbejde med Ejendomscentret.
Revitaliseringsprojektet med etablering af møderum i det nuværende scenerum og
muligheder for mørklægning af dette og salen, samt en række andre tiltag, skal gøre salen
mere egnet til mindre teaterarrangementer m.v.

Idrætsanlæg i Benløse (Firmaidræt)
 Her er der ikke de store tiltag i gang.
Pkt. 4.

Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal fremsendes 8 dage før til formanden.
Ingen indkomne forslag.

Pkt. 5.

Valg til bestyrelsen, på valg.
Valg af formand – Per Vinding – Genvalgt
Valg til bestyrelsen:
For udendørssporten – Hans Erik Schacht – Genvalgt
For indendørssporten – Karsten Trampedach – Genvalgt
For svømmesporten – Jørgen Ellekjær – Genvalgt

Pkt. 6. Valg af suppleanter, på valg:
For udendørssporten – Palle Rasmussen – Genvalgt
For indendørssporten – Kurt Elfving – Genvalgt
For svømmesporten – Jørgen Jørgensen – Genvalgt
Pkt. 7. Eventuelt.
Intet

Karl-Åge Søltoft
Idrætsinspektør
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Mogens Rasmussen
Dirigent

