Mødereferat
S/I Ry Hallerne

Repræsentantskabsmøde 22. marts 2017
1. Valg af dirigent
Sam Eyde blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at
repræsentantskabet var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
Dagsorden, indkommet forslag og årsberetning var lagt på Ry Hallernes
hjemmeside og mail herom var fremsendt til repræsentantskabet.
Efter navneopråb konstaterede dirigenten, at der var fremmødt 33
repræsentanter incl. bestyrelsen (4 personer), samt 4 ansatte medarbejdere.
2. Fremlæggelse af årsberetning
Bestyrelsens formand Carsten Thrane og næstformand Marlene Thanning
Helms henviste til bestyrelsens skriftlige årsberetning for 2016 og supplerede
bl.a. med uddybning omkring:
a) Haludvidelsen
b) Ansættelse af ny cafeleder
c) Ry Hallerne som socialt omdrejningspunkt
Bestyrelsen svarede derefter på opklarende spørgsmål fra forsamlingen.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Centerleder Jens Szabo fremlagde det reviderede årsregnskab for 2016,
økonomien i forbindelse med haludvidelsen samt budget for 2017.
Regnskabet søges fremadrettet at blive tilgængeligt på hjemmesiden minimum
en uge før repræsentantskabsmødets afholdelse.
Centerlederen svarede på opklarende spørgsmål fra forsamlingen, hvorefter
repræsentantskabet godkendte årsregnskabet for 2016 og tog budgettet for
2017 til efterretning.
4. Indkomne forslag
a. Vedtægtsændringer
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med enkelte mindre
og redaktionelle ændringer – DOG besluttede repræsentantskabet, at der i en
mindre arbejdsgruppe skulle arbejdes videre med repræsentantskabets
sammensætning (§ 4,a) med henblik på indkaldelse til et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde
b. Forslag fra Ry Håndbold vedr. ur og gardiner
Der arbejdes på at fremskaffe gardiner til hal D m.v. og på at indkøbe en ny

moderne scoretavle (opsættes i hal A)
c. Forslag fra Ry Håndbold vedr. fælles sponsorat til hallen fremfor
foreningerne
Repræsentantskabet bakkede op om ideen med at ”undlade” at kontakte
ejendomsmæglere for sponsorater og i stedet lade hallen arbejde med dette
område
d. Forslag fra Ry Håndbold vedr. fælles holdning til fritidspas
Foreningerne gav udtryk for, at muligheden for anvendelse af kommunens
fritidspas fungerer vidt forskelligt fra gang til gang. Der mangler bl.a. en
overlevering og en generel information fra kommunen til den enkelte
forening/træner – og måske kunne en mentorordning være en god ide.
Repræsentantskabet vedtog at bede kommunen om en generel information og
efterfølgende dialog med foreningerne til det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde
e. Forslag fra Ry Håndbold vedr. fælles holdning til problemerne med hashsalg
ved bl.a. Ry Hallerne
Generel enighed om, at vi ikke vil acceptere hashsalg m.v. Repræsentanter fra
kommunen inviteres til at deltage med information og dialog med foreningerne
i forbindelse med det kommende ekstraordinære repræsentantskabsmøde.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Carsten Thrane og Knud Johansen var villige til at modtage genvalg og blev
valgt.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Kim Pejtersen fra RFFI blev valgt til 1. suppleant, mens Torben Larsen blev
valgt til 2. suppleant.
7. Valg af registreret/statsautoriseret revisor
Bestyrelsen foreslog RevisionRy, der genvalgtes.
8. Eventuelt
Centerlederen orienterede om, at Mølleskolen fra skoleåret 17/18 planlægger
et valgfag ”trænerspiren” for 8. og 9. årgang. Faget forløber over ½ år og
involverer bl.a. idrætsforeningerne. Forsamlingen nikkede anerkendende til
dette tiltag.
Lisa Børglum orienterede om ”Sportslørdag” 22/4 og opfordrede alle foreninger
til at bakke op om dette tiltag.
Formanden takkede Sam Eyde for hjælpen med dirigentarbejdet og
repræsentantskabet for et godt møde.
Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Carsten

Thrane som formand, Marlene Helms som næstformand og Knud Johansen
som økonomiansvarlig. Harald Pedersen og Jens Nellemann er menige
medlemmer af bestyrelsen.

Ry, den 8. maj 2017

Sam Eyde
Dirigent

Carsten Thrane
Formand

