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Repræsentantskabsmøde 22. marts 2018 
 

 

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. Dagsorden, indkommet forslag og årsberetning var 

lagt på Ry Hallernes hjemmeside, og mail herom var fremsendt til 

foreningerne. 

Dirigenten konstaterede, at der var fremmødt 32 repræsentanter incl. 

bestyrelsen (5 personer), samt øvrige deltagere uden stemmeret.  

 

2. Fremlæggelse af årsberetning 

Bestyrelsens formand Carsten Thrane og næstformand Marlene Thanning 

Helms henviste til bestyrelsens skriftlige årsberetning for 2017 og supplerede 

bl.a. med uddybning omkring:  

Afslutningen af haludvidelsen. Planerne om at se på den næste udvidelse.  

Udvikling af Cafeen med bl.a. nye sundere retter og varm mad om aftenen. 

Koncept for afholdelse af børnefødselsdage. Mødelokale 1 anvendes også til 

judo, yoga og linedance. Personalet er udvidet med synlig rengøring (flex-

jobaftaler), praktikforløb i Cafeen m.v. Involvering af frivillige hjælpere i 

spidsbelastninger (bliver inviteret med til hallens julefrokost. Ry Hallerne som 

socialt omdrejningspunkt – også ikke idrætsaktive er velkomne. Åbne 

arrangementer. Det nye logo, som er på hallens facader samt arbejdstøj m.v. 

Klublogoer planlægges opsat i væksthuset på glasset ind mod hal E/D. 

Centerlederen gav en opdatering på emnerne fra sidste års 

repræsentantskabsmøde, bl.a. fritidspas m.v. og sponsoraftale med byens 

ejendomsmæglere.      

Bestyrelsen svarede derefter på opklarende spørgsmål fra forsamlingen.  

Sussi fra RFFI takkede for udviklingen, der var sket. 

Lone fra Ry Gymnastik roste initiativerne om åben hal i ferierne. 

Lisa fra hallen orienterede om planerne om afvikling af seniordage til efteråret.  

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 

Centerleder Jens Szabo fremlagde det reviderede årsregnskab for 2017, som lå 

på hallens hjemmeside en uges tid før repræsentantskabsmødet.  

Centerlederen svarede på opklarende spørgsmål fra forsamlingen, hvorefter 

repræsentantskabet godkendte årsregnskabet for 2017 til efterretning. 



 

4. Indkomne forslag  

Vedtægtsændring vedr. repræsentantskabets sammensætning (§ 4,a). 

Forslaget blev vedtaget med en enkelt mindre redaktionelle ændringer. 

  

5. Fremlæggelse af budget for 2018 til godkendelse 

Centerlederen fremlagte forslag til budget 2018. Budgettet blev godkendt. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Marlene Thanning Helms, Jens Nellemann og Harald Pedersen var på valg. Alle 

blev genvalgt.  

 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

Torben Larsen blev valgt som 1. suppleant, mens Ulrich Sørensen blev valgt 

som 2. suppleant.  

 

8. Eventuelt  

Centerlederen orienterede om: Det netop igangsatte arbejde med 

udarbejdelsen af en helhedsplan for området fra Ry Hallerne, Ellemosen, 

Industrivej m.v. Planerne om etablering af en opdatering af kondistien som en 

form for forhindringsbane/militærbane i området ved det tidligere klubhus for 

Ry Fodbold. Etablering af cykelsti fra Thorsvej. Tilbud til foreningerne om 

deltagelse i et bestyrelsesmøde e.lign. Timefordelingsmøde for sæson 18/19 

afholdes 5/4 med deltagelse af Lars Jørgensen fra Kommunen. 

Morten fra Ry Gymnastik spurgte om mulighederne for at ”låne” andre 

foreningers tider – ønsker herom koordineres af Centerlederen. 

Formanden takkede Richardt Mortensen for hjælpen med dirigentarbejdet og 

repræsentantskabet for et godt møde.  

 

Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Carsten 

Thrane som formand, Marlene Helms som næstformand og Knud Johansen 

som økonomiansvarlig. Harald Pedersen og Jens Nellemann er menige 

medlemmer af bestyrelsen.  

 

 

 

 

Richardt Mortensen  Carsten Thrane  

Dirigent    Formand 

 

  


