Mødereferat
S/I Ry Hallerne

Møde:

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Mødedato:

Onsdag den 20. november 2013 kl. 19.00.

Fremmødte:

27 stemmeberettigede inkl. Ry Hallernes bestyrelse.
Jan Fogt (dirigent).
Kim Bejder (halinspektør og referent).

1. Valg af dirigent.
Jens Szabo fra bestyrelsen bød velkommen og foreslog Jan Fogt som dirigent. Jan Fogt
blev efterfølgende valgt uden modkandidater.
Jan Fogt konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne.
2. Bestyrelsen orienterer om udbygningsplanerne og tidsplan herfor.
Jens Szabo orienterede om udbygningsprocessen indtil nu og fremviste plancher med
situationsplan samt luftfotos over området ved og omkring Ry Hallerne.
Jens Szabo fortalte også om det igangværende arbejde med at finde yderligere
finansiering – udover de bevilgede 9 mill. kr. i anlægstilskud fra Skanderborg Kommune
- bl.a. via samarbejde med LOA-fonden.
Marlene Helms fra bestyrelsen orienterede om planerne med at etablere et bevægelseseldorado i forbindelse med den kommende udbygning.
Herefter var der spørgsmål fra repræsentantskabets medlemmer bl.a. vedrørende
fremtidig placering af café og inspektørkontor og mulighederne for placering af
basketbaner i den fremtidige Hal D.
Jens Szabo fremviste de foreløbige tegninger og gjorde opmærksom at bestyrelsen
selvfølgelig ville lytte til alle input og overveje mulighederne for hvorledes det evt. kan
indgå i det kommende projekt.
Om tidsplanen sagde Jens Szabo, at de næste par måneder skulle gå med at lave
udbud nu samt at få økonomien på plads. Forudsat at dette falder på plads, så
forventes det at vi kan starte byggeriet i maj 2014 og indvielsen af de nye faciliteter
kan så finde sted i januar 2015.
Jens Szabo orienterede om at vi har tilsagn om lånemulighed på op til 6 mill. kr. fra
Jyske Bank i Ry, men den fremherskende stemning pt. var mest til kun at låne op til 3
mill. kr.
Lars P. Pedersen fra Ry Håndbold anbefalede en totalentreprise udbudt på max. sum,
idet dette er den mest sikre udbudsform.
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Jens Szabo konkluderede foreløbig, at der er opbakning i repræsentantskabet til at
arbejde videre med udbygningsplanerne.
Hvis der efterfølgende er nye input til udbygningsplanerne, så er man velkommen til at
sende en mail til halinspektør Kim Bejder eller bestyrelsesformand Jens Szabo.
3. Eventuelt.
Dirigenten Jan Fogt takkede forsamlingen for god ro og orden.

Jan Fogt
Dirigent
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Jens Szabo
Formand
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