Mødereferat
S/I Ry Hallerne

Møde:

Repræsentantskabsmøde 2013

Mødedato:

Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00.

Fremmødte:

28 stemmeberettigede inkl. Ry Hallernes bestyrelse.
Kim Eriksen (dirigent).
Kim Bejder (halinspektør og referent).

1. Valg af dirigent.
Kim Eriksen blev foreslået af bestyrelsen og valgt efterfølgende uden modkandidater.
Han konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
Efter navneopråb konstaterede han desuden, at der var 28 stemmeberettigede
repræsentanter/suppleanter blandt de fremmødte.
2. Fremlæggelse af årsberetning.
Bestyrelsens formand Jens Szabo fremlagde bestyrelsens skriftlige årsberetning for
2012 og sluttede af med en stor tak til alle involverede for et godt samarbejde i det
forløbne år.
Jens Szabo svarede derefter på opklarende spørgsmål fra forsamlingen til fremlæggelse
af beretningen.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Halinspektør Kim Bejder fremlagde det reviderede årsregnskab for 2012 samt budget
for 2013.
Efter en gennemgang de vigtigste nøgletal svarede han på diverse spørgsmål fra
forsamlingen.
Repræsentantskabet godkendte herefter årsregnskabet for 2012 og budgettet for 2013
uden afstemning.
4. Indkomne forslag.
Jens Szabo fremlagde på bestyrelsens vegne forslag til fremtidig udbygning af Ry
Hallernes faciliteter. Repræsentantskabet accepterede, at bestyrelsen arbejder videre
med udbygningsplaner, der som minimum omfatter etablering af en ny hal D med
minimumsstørrelse 20m x 40m samt etablering af en springgrav.
Bestyrelsen lover at afholde et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når planerne er
blevet mere konkrete og der samtidig ligger en afklaret økonomi for projektet.
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5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jens Szabo og Carsten Thrane blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Der var også genvalg til bestyrelsessuppleanterne.
Knud Johansen fra RFFI valgtes som 1. suppleant og Kim Pejtersen fra RFFI blev 2.
suppleant – begge uden modkandidater.
7. Valg af registreret/statsautoriseret revisor.
Bestyrelsen foreslog RevisionRy (Jan Fogt), der genvalgtes uden modkandidater.
8. Eventuelt.
Torben Jakobsen fra Midtjyllands Avis spurgte til planerne om oprettelse af et Ry
Foreningskort. Jens Szabo svarede, at dette ikke var vedtaget og at tanken om et
foreningskort blot var én blandt mange idéer, som var kommet frem under forarbejdet
med udviklingsplanen.
Dirigenten Kim Eriksen afsluttede med at takke repræsentantskabet for god ro og orden
under mødet..
Efter selve repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Jens Szabo
som formand, Jesper Laursen som næstformand og Marlene Helms som
økonomiansvarlig. Carsten Thrane og Jens Nellemann er menige medlemmer af
bestyrelsen.
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