Mødereferat
S/I Ry Hallerne

Møde:

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Mødedato:

Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 18.00.

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. Ved
navneopråb konstateredes det, at der var 27 stemmeberettigede repræsentanter – heraf
2 suppleanter tilstede.
2. Bestyrelsen ønsker repræsentantskabets opbakning til at låne op til 6.000.000
kr. i stedet for de 3.000.000 kr., som der tidligere er givet tilladelse til i
forbindelse med den forestående udvidelse af Ry Hallerne.
Jens Szabo orienterede om udbygningsprocessen indtil nu og fremviste plancher med den
nyeste situationsplan og sammenlignede denne med situationsplanen fra det oprindelige
projekt, som bl.a. var lavet i samarbejde med Lokale- og anlægsfonden (LOA) og
godkendt af dem.
Jens Szabo havde lavet opstillinger med forslag til etableringsbudget på 22,002 mill. kr.
inkl. forslaget til yderligere låneoptag på 3 mill. kr. samt fremtidigt driftsbudget inkl.
renter/afdrag på evt. lån på 6 mill. kr.
Efter gennemgang af tegninger og fremtidig økonomi blev der stillet spørgsmål fra
repræsentantskabet.
Specielt Skanderborg Kommunes holdning til at skulle give tilladelse til lån på yderligere
3 mill. kr. samt LOA-fondens holdning til det nye projekt var i fokus.
Efter en længere debat konkluderedes det at bestyrelsen havde repræsentantskabets
opbakning til at øge lånemulighederne med yderligere 3 mill. kr., men at de ekstra 3 mill.
kr. kun må bruges til det oprindelige projekt.
26 stemte for dette forslag og 1 undlod at stemme.
Repræsentantskabet fik også garanti for, at hvis Skanderborg Kommune ikke ville tillade
yderligere låneoptag på de 3 mill. kr. så skal repræsentantskabet indkaldes igen.
Således at der ikke bliver gennemført ”et barberet projekt” uden at repræsentantskabet
har haft lejlighed til at tage stilling til dette.
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3. Eventuelt.
Dirigenten Jan Fogt takkede forsamlingen for god ro og orden og Jens Szabo takkede
efterfølgende dirigenten for god mødeledelse.

Jan Fogt
Dirigent
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Jens Szabo
Formand
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