Mødereferat
S/I Ry Hallerne

Møde:

Repræsentantskabsmøde 2015

Mødedato:

Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00.

Fremmødte:

26 stemmeberettigede inkl. Ry Hallernes bestyrelse.
Frode Haunstrup (dirigent).
Kim Bejder (halinspektør og referent).

1. Valg af dirigent.
Frode Haunstrup
modkandidater.
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Han konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
Efter navneopråb konstaterede han desuden, at der var 26 stemmeberettigede
repræsentanter/suppleanter blandt de fremmødte.
2. Fremlæggelse af årsberetning.
Bestyrelsens formand Jens Szabo fremlagde bestyrelsens skriftlige årsberetning for 2014
og han supplerede med uddybning omkring:
a)
b)
c)
d)

Udbygningsprojekt og planer om støttefest og husstandsindsamling
Udvikling af outdoor-området
Timefordeling 2015/16 og sommerplan 2015
Fremtidig organisation

Jens Szabo svarede derefter på opklarende spørgsmål fra forsamlingen bl.a. vedrørende
den fremtidige organisation (John Madsen, Ry Håndbold), hvor svaret var at bestyrelsen
ville tage fat på dette i forbindelse med et bestyrelsesseminar St. Bededag.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Halinspektør Kim Bejder fremlagde det reviderede årsregnskab for 2014 samt budget for
2015.
Efter en overordnet og kort gennemgang af resultatopgørelsen for 2014 og balancen pr.
31.12.2014 fokuserede han på nogle af de vigtigste nøgletal og konstaterede, at hallens
samlede økonomi er særdeles tilfredsstillende – bl.a. med en soliditetsgrad som siden
2006 har ligget i intervallet fra 70%-83%. Dette på trods af at hallernes drift har dækket
både et gennemsnitligt underskud på driften i caféen i de seneste 8 år på 150.000 kr. pr.
år og desuden har dækket samlede udviklings- og udbygningsomkostninger i 2013 og
2014 på ca. 1,2 mill. kr. Derefter svarede han på diverse spørgsmål fra forsamlingen.
Repræsentantskabet godkendte herefter årsregnskabet for 2014 uden afstemning og tog
budgettet for 2015 til efterretning.
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4. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Carsten Thrane og Jens Szabo 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, der genvalgtes uden modkandidater.
8. Eventuelt.
Svend Christensen fra Ry Motionsklub orienterede om foreningens holdning til børn i
motionscentret og arbejdet med børneattester. Desuden fortalte han om foreningens
planer om evt. at lave et tiltag á la ”Ry Hallernes Kindergarten”.
Jens Szabo takkede Frode Haunstrup
repræsentantskabet for et godt møde.
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Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Jens Szabo som
formand, Carsten Thrane som næstformand og Marlene Helms som økonomiansvarlig.
Jesper Laursen og Jens Nellemann er menige medlemmer af bestyrelsen.

Frode Haunstrup
Dirigent
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Jens Szabo
Formand
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