Mødereferat
S/I Ry Hallerne

Møde:

Repræsentantskabsmøde 2014

Mødedato:

Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.00.

Fremmødte:

32 stemmeberettigede inkl. Ry Hallernes bestyrelse.
Simon Boel (dirigent).
Kim Bejder (halinspektør og referent).

1. Valg af dirigent.
Simon Boel 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 32 stemmeberettigede
repræsentanter/suppleanter blandt de fremmødte.
2. Fremlæggelse af årsberetning.
Bestyrelsens formand Jens Szabo fremlagde bestyrelsens årsberetning for 2013 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 bl.a. vedrørende
outdoorfaciliteter i området omkring Ry Hallerne.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Halinspektør Kim Bejder fremlagde det reviderede årsregnskab for 2013 samt budget for
2014.
Efter en overordnet gennemgang af resultatopgørelsen for 2013 og balancen pr.
31.12.2013 med de vigtigste nøgletal svarede han på diverse spørgsmål fra forsamlingen
bl.a.
vedrørende
ressourcetildelingen
fra
Skanderborg
Kommune
og
udviklingsomkostninger.
Repræsentantskabet godkendte herefter årsregnskabet for 2013 og budgettet for 2014
med bifald fra forsamlingen og uden afstemning.
4. Indkomne forslag.
Ry Håndbold fremlagde 3 forslag til repræsentantskabet.
a) Fremrykkelse af proceduren for fordeling af de faste ugentlige timer i hallerne,
således at planerne er klar senest 15. marts.
b) Forslag om at alle foreninger får mulighed for at booke timer i motionscentret
c) Fremrykkelse af tidspunkt for udmelding af bookinger i den kommende sæsons
weekender, således at disse kan planlægges i god tid
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Efter at Ry Håndbold havde motiveret forslagene var der en kort debat vedrørende forslag
a) og c) inden dirigent Simon Boel konkluderede, at der var opbakning i forsamlingen til
at Ry Hallernes bestyrelse forsøger at fremrykke processen.
Der var en længere debat vedrørende forslag b), hvor blandt andet Jens Szabo og Svend
Christensen fra Ry Motionsklub fortalte om fælles planer om at udbyde fleksibel træning
og foreningstræning til yderst favorable priser.
Simon Boel konkluderede til sidst – uden afstemning - at bestyrelsen havde
repræsentantskabets opbakning til at arbejde videre med de fælles fremstød.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Marlene Helms, Jesper Laursen og Jens Nellemann blev genvalgt til bestyrelsen med
akklamation og 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 fremlagde en detaljeret præsentation af nyt
medlemskoncept til fleksibel træning. Planerne blev mødt af stor ros og bifald fra
forsamlingen.
Jens Szabo orienterede om fælles kampagne i samarbejde med Kvickly Ry og Ry City
vedrørende støtte på op til 2 mill. kr. til kommende udvidelse af hallen. Kampagnen
starter fredag 11. april.
Ry Håndbold fortalte om foreningernes ønsker om brug af infoskærme i hallen.
Dirigenten Simon Boel takkede repræsentantskabet for et godt repræsentantskabsmøde
og Jens Szabo takkede for et godt fremmøde.
Efter selve repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig uændret 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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