Mødereferat
S/I Ry Hallerne
Repræsentantskabsmøde 17. juni 2020
1. Valg af dirigent og referent
Richardt Mortensen blev valgt som dirigent, og Jens Szabo blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet var lovligt indvarslet i henhold til
vedtægterne til afholdelse 20. april 2020, men at dette møde var blevet udskudt som følge
af Corona-situationen. Dirigenten vurderede, at den 2-ugers frist for indkaldelse til dette
repræsentantskabsmøde var rettidigt indkaldt – Coronasituationen taget i betragtning.
Repræsentantskabet tilsluttede sig dirigentens vurdering heraf, og repræsentantskabsmødet blev herefter gennemført. Dagsorden og årsberetning var lagt på Ry Hallernes
hjemmeside, og mail herom var fremsendt til foreningerne. Dirigenten konstaterede, at
der var fremmødt 18 repræsentanter fra 7 foreninger incl. bestyrelsen (4 personer), samt
øvrige deltagere uden stemmeret, bl.a. medarbejdere og hallens revisor.
2. Fremlæggelse af årsberetning
Bestyrelsens formand Carsten Thrane, næstformand Marlene Thanning Helms,
bestyrelsesmedlem Jens Nellemann og bestyrelsesmedlem Ulrich Sørensen henviste til
bestyrelsens skriftlige årsberetning for 2019 og supplerede bl.a. med uddybning omkring:
Hallens høje aktivitetsniveau, opstart af E-sport (RFFI), forstærket samarbejde med
Ældresagen, Musikpiloterne, Cafedriften, og Hallens 50-års jubilæumsarrangement i
oktober måned. Bestyrelsen havde arbejdet med mulighederne for fælles afslutningsfest
for alle interesserede foreninger/trænere/ledere og med muligheden for at belønne
cyklende (dem, der lader bilen stå hjemme), som blev drøftet på sidste års repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen arbejder ikke videre med dette.
Centerlederen oplyste, at problemerne med utæthed i taget i hal A og i hal B skulle blive
løst i løbet af sommeren – der kommer nyt tag på hal A og kondensproblemerne med
tagvinduerne i hal B bliver udbedret.
Formanden takkede alle for samarbejdet i 2019 og personalet for deres indsats.
Beretningen blev herefter godkendt af repræsentantskabet med applaus.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Centerleder Jens Szabo fremlagde det reviderede årsregnskab for 2019, som lå på hallens
hjemmeside og blev runddelt. Det havde været et ekstraordinært godt år rent økonomisk.
Regnskabet udviste imidlertid et underskud på 267.108 kroner, men det var efter
afskrivning 300 tkr. På Hal D/E/Væksthus, efter hensættelse 250 tkr. til kommende
haludvidelser og efter opgradering af cafemøblerne 258 tkr. Der er imidlertid stadig
udfordrende at drive cafe trods markante forbedringer i omsætning, bruttofortjeneste og

dækningsgrad.
Likviditeten i forbindelse med haludvidelsen var retableret. Centerlederen svarede på
opklarende spørgsmål fra forsamlingen, hvorefter repræsentantskabet godkendte
årsregnskabet for 2019.
4. Indkomne forslag
Bestyrelsen fremlagde hallernes udviklingsplan – med afsæt i drøftelserne på sidste års
repræsentantskabsmøde.
Centerlederen og bestyrelsesmedlem Ulrich Sørensen fremlagde overvejelserne bag
resultatet. Udviklingsplanen skal være hallernes input til kommunens arbejde med en
helhedsplan for Ry Øst.
Repræsentantskabet tilsluttede sig principperne i planen. Formanden lovede at fremsende
udviklingsplanen til kommunen.
5. Fremlæggelse af budget for 2020 til godkendelse
Centerlederen fremlagde forslag til budget 2020 (er en integreret del af årsregnskabet, der
ligger på hallens hjemmeside). Centerlederen oplyste, at budgettet langt fra holder som
følge af Coronasituationen, hvor hallen har været lukket ned, og hvor større vedligeholdelsesopgaver er igangsat og fremrykket. Budgettet blev godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Marlene Thanning Helms blev genvalgt. Bestyrelsen havde udmeldt at forvente at have en
kandidat til den ledige post, idet Harald Pedersen ikke ønskede at genopstille. Dette var
ikke lykkedes, og der var ikke umiddelbart en interesseret kandidat på repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabet bemyndigede bestyrelsen til at supplere sig selv med et
bestyrelsesmedlem.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Knud Johansen blev valgt som 1. suppleant, mens Torben Larsen blev valgt som 2.
suppleant.
8. Eventuelt
Timefordelingsmøde afholdes 30/6 19.00 – indbydelse udsendes snarest.
Hallerne får mulighed for at forsikre foreningerne effekter fra 1/1-21 for de foreninger, der
er interesseret heri (foreningerne bliver kontaktet).
Knud Johansen takkede for samarbejdet med etablering af e-sport-aktiviteten.
Formanden takkede Harald Pedersen for sin indsats i bestyrelsen.
Dirigenten afsluttede repræsentantskabsmødet og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede Richardt Mortensen for hjælpen med dirigentarbejdet og
repræsentantskabet for et godt møde. Efter repræsentantskabsmødet konstituerede
bestyrelsen sig med Jens Nellemann som formand, Marlene Helms som næstformand,
mens posten som økonomiansvarlig udestår. Ulrich Sørensen og Carsten Thrane er menige
medlemmer af bestyrelsen.
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