Mødereferat
S/I Ry Hallerne
Repræsentantskabsmøde 28. marts 2019
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 og årsberetning var lagt på Ry Hallernes hjemmeside, og
mail herom var fremsendt til foreningerne. Dirigenten konstaterede, at der var
fremmødt 27 repræsentanter incl. bestyrelsen (3 personer), samt øvrige deltagere
uden stemmeret.
2. Fremlæggelse af årsberetning
Bestyrelsens formand Carsten Thrane, næstformand Marlene Thanning Helms,
bestyrelsesmedlem Jens Nellemann og bestyrelsessuppleant Ulrich Sørensen
henviste til bestyrelsens skriftlige årsberetning for 2018 og supplerede bl.a. med
uddybning omkring: Fælles afslutningsfest for alle interesserede
foreninger/trænere/ledere, frivillige hjælpere til hallen, nye principper for
timefordeling, hallens 50 års jubilæumsarrangement 19. oktober 2019 og
planlægningen for Ry Østby. Repræsentantskabet gav udtryk for, at hele arealet
mellem hallerne og Skanderborgvej bør reserveres til offentlige formål, dvs.
nødvendige haludvidelser og reservation af plads til eventuel børnepasning og skole.
Bestyrelsesformanden lovede at viderebringe dette til kommunen.
Repræsentantskabet udtrykte bl.a. følgende:
- kan vi belønne cyklende (dem, der lader bilen stå hjemme)?
- utæthed i taget i hal A og i hal B: Jens-Erik forsikrede, at der arbejdes på at løse
udfordringerne
- imponerende med det høje aktivitetsniveau – også socialt
- det er hyggeligt at komme i hallen – stor ros
- dejlig ro, dejligt liv, her er rart, lyst til at komme her
- godt med hallens langsigtede planer
Formanden takkede for de mange tilkendegivelser. Beretningen blev herefter
godkendt af repræsentantskabet med applaus.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Centerleder Jens Szabo fremlagde det reviderede årsregnskab for 2018, som lå på
hallens hjemmeside en uges tid før repræsentantskabsmødet. Det store træk på

likviditeten i forbindelse med haludvidelsen var retableret. Centerlederen svarede
på opklarende spørgsmål fra forsamlingen, hvorefter repræsentantskabet
godkendte årsregnskabet for 2018.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Fremlæggelse af budget for 2019 til godkendelse
Centerlederen fremlagde forslag til budget 2019 (er en integreret del af
årsregnskabet, der ligger på hallens hjemmeside). Budgettet blev godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Carsten Thrane blev genvalgt. Ulrik Sørensen blev nyvalgt (Knud Johansen
genopstillede ikke).
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Torben Larsen blev valgt som 1. suppleant, mens Knud Sørensen blev valgt som 2.
suppleant.
8. Eventuelt
Ry Håndbold orienterede om det kommende foredrag med Daniel Svensson.
Formanden takkede Knud Johansen 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 Carsten Thrane som formand, Marlene Helms
som næstformand og Harald Pedersen som økonomiansvarlig. Ulrich Sørensen og
Jens Nellemann er menige medlemmer af bestyrelsen.
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