Mødereferat
S/I Ry Hallerne

Repræsentantskabsmøde 29. marts 2016
1. Valg af dirigent
Sam Eyde blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at
repræsentantskabet var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
Dagsorden, indkommet forslag og årsberetning var lagt på Ry Hallernes
hjemmeside og fremsendt til repræsentantskabet via mail. Filen med
årsberetningen kunne imidlertid ikke læses, hvilket centerlederen beklagede.
Efter navneopråb konstaterede dirigenten, at der var fremmødt 31
repræsentanter incl. bestyrelsen, samt 3 ansatte medarbejdere.
2. Fremlæggelse af årsberetning
Bestyrelsens formand Carsten Thrane fremlagde bestyrelsens skriftlige
årsberetning for 2015 og han supplerede med uddybning omkring:
a) Haludvidelsen, herunder tidsplan og økonomi samt indsamling
b) Ansættelse af ny centerleder
c) Timefordeling
d) Udviklingsplanerne vedr. fælles booking- og betalingssystem
e) Planer om revision af vedtægterne til næste års repræsentantskabsmøde
f) Forventninger til fremtiden
Formanden svarede derefter på opklarende spørgsmål fra forsamlingen.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Centerleder Jens Szabo fremlagde det reviderede årsregnskab for 2015,
økonomien i forbindelse med haludvidelsen samt budget for 2016.
Centerlederen svarede på opklarende spørgsmål fra forsamlingen, hvorefter
repræsentantskabet godkendte årsregnskabet for 2015 og tog budgettet for
2016 til efterretning.
4. Indkomne forslag
RFFI-Volley havde fremsendt forslag vedr. fordelingsprincipperne.
Forsamlingen drøftede forslagene efter motivering fra forslagsstilleren. Der
blev herefter givet tilsagn om at indarbejde intentionerne i den fremtidige
timefordeling, hvorefter forslagene blev trukket.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Marlene Thanning Helms, Knud Johansen (for 1 år, da indtrådt som suppleant)

og Jens Nellemann var villige til at modtage genvalg og blev valgt. Jesper
Laursen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Harald Pedersen blev foreslået og
nyvalgt til bestyrelsen.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Kim Pejtersen fra RFFI blev valgt til 1. suppleant, mens Torben Larsen blev
valgt til 2. suppleant.
7. Valg af registreret/statsautoriseret revisor
Bestyrelsen foreslog RevisionRy, der genvalgtes.
8. Eventuelt
Knud Johansen opfordrede alle til at bakke op om arrangementet ”Frivillig
fredag”, der afvikles 30/9.
Formanden takkede Jesper Laursen for arbejdet i bestyrelsen og takkede for
tilsagnet om fortsat at hjælpe med tekniske forhold.
Formanden takkede Sam Eyde 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.
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